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Förvaltningsberättelse 2013

Tillsammans bygger vi
det hållbara Karlskrona
Efter ett tufft år 2012 kan jag med glädje
konstatera att det har börjat vända uppåt

som förenklar våra kontakter med omvärlden.
En stor utmaning som vi delar med hela Blekinge är
den höga ungdomsarbetslösheten. Med hjälp av

igen för Karlskrona. Skatteintäkterna

pengar från regeringen har vi startat projekt

ökar och vi har blivit drygt 200 fler i

Ungdomskraft där vi tillsammans kan göra stor nytta

kommunen. Vårt bokslut visar ett plus på
21 miljoner och då har vi ändå klarat att
göra satsningar inom välfärden.

för att få fler ungdomar i arbete.
När konjunkturen nu ser ut att gå åt rätt håll känns
det bra att vi är långt framme i planeringen av den
nya stadsdelen Pottholmen och att vi har politisk
samsyn i frågan. Det är genom samverkan som vi får
en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Vision Karlskrona 2030 som vi arbetade fram 2012
tillsammans med medborgare och näringsliv börjar

Företagsamma Karlskrona

sätta konkreta avtryck i kommunen. Upprustningen

TelecomCity som skapades i Karlskrona för drygt 20

av Emmabodabanan och samarbetet med Stena Line

år sedan har nu gått in i en ny fas och växlar upp till

för att utveckla Karlskrona Baltic Port är två exempel

TelecomCity Science Park. Tanken är att det inte bara
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ska vara en mötesplats för idéer och utveckling, där
ska också finns rådgivning och hjälp med affärs
utveckling.
Det har varit ett bra år för många av våra större

Blågröna Karlskrona
I Vision Karlskrona 2030 har vi slagit fast att

företag och flera behöver anställa fler medarbetare.

resurserna ska användas på ett hållbart sätt – soci

Nya företag kommer också till i en jämn ström, under

alt, ekologiskt och ekonomiskt. När det gäller

året har 254 nya företag startat.

sortering av hushållsavfall når vi fantastiska resultat.

Kunskapsintensiva Karlskrona
Varje elev har rätt till en bra skolstart och till hjälp

Av hushållen har hela 99 % valt att sortera, motsva
rande siffra i flerfamiljhus är 91 %.
Att arbeta med olika frågor som rör natur och miljö

och stöd för att nå uppsatta mål. Under 2013 var fler

är idag självklart både inom förskolan och skolan.

elever än tidigare behöriga till gymnasiet när de gick

Allt fler blir certifierade för ”Grön Flagg”, medan

ut årskurs 9.

andra arbetar i projekt tillsammans med Blekinge

Under hösten utsågs ett antal förstelärare både
inom grund- och gymnasieskolan. Syftet med

Tekniska Högskola.
Projektet Hållbar jämställdhet har hjälpt oss att

förstelärarna är bland annat att deras arbete på sikt

verkligen tänka till när det gäller att ge jämställd

ska öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Men också

service och tjänster till kvinnor och män, flickor och

att öka karriärsmöjligheterna bland våra lärare.

pojkar.

Vi lever i en globaliserad värld och inom gymna
sieskolan är de internationella frågorna en viktig del i

Karlskrona som nav i Östersjön

verksamheten. Kommunen medverkar i flera

Vi vill att alla som bor i Östersjöområdet ska känna

internationella projekt i Wales, Sydafrika och Kina.

till Karlskrona och vilja besöka oss. Bara i det polska

Attraktiva Karlskrona
Karlskrona har inte bara slagit sig in på SVT:s

trestadsområdet Gdynia, Gdansk och Sopot finns
1,2 miljoner invånare.
Näringslivsbolag arbetar bland annat med är att

Solligan som Sveriges soligaste stad. Efter två år i

skapa möjligheter för fler evenemang som kan locka

den absoluta toppen är de många soltimmarna en

besökare året runt. I vintras var det tredje gången

viktig del i marknadsföringen för att fler ska upp

som Karlskrona fick förtroendet att stå som värd för

täcka allt vi har att erbjuda i vår kommun.
Karlskronas nya stadsmarina börjar ta form med
fler båtplatser och en helt ny byggnad som bland
annat ska innehålla hamnkontor. Tillsammans med
den nya stadsdel som snart börjar växa fram på
Pottholmen kommer stadsmarinan att bilda en
fantastisk entré till Trossö.
Karlskronas skärgård som består av 1 650 öar,
kobbar och skär är en viktig del av vår kommun.
Under 2013 har många skärgårdsbor engagerat sig i
fördjupningen av översiktsplanen. Många vill både
bo och driva företag i skärgården och då krävs att vi
samlar bebyggelsen till strategiska platser med
närhet till service och infrastruktur.
Alla ska ha möjlighet till ett aktivt liv oavsett var i
kommunen man bor. Det är många som till exempel
besöker våra simhallar, bibliotek eller deltar i någon
föreningsaktivitet. Antalet besök på våra bibliotek
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en av Melodifestivalens deltävlingar. Ett bevis på att
vi erbjuder gott värdskap och kan hantera stora
evenemang både i staden och i Telenor Arena
Karlskrona.
Den första helgen i augusti var det premiär för
Karlskrona skärgårdsfest och visst blev det succé
redan första året. Det var många som engagerade
sig för att bjuda på allt från världsarvets unika
historia till musik, mat och skärgårdsturer.

Trygga Karlskrona
Kommunen är en del av samhällets sociala skyddsnät
och ska ge hjälp och stöd till dem som behöver det.
Under året har drygt 1 400 personer deltagit i olika
aktiviter inom vår arbetsmarknadsavdelning, en del
har till exempel haft feriearbete medan andra har fått
kommunala praktikjobb.
Under hösten öppnades Välkomsten, ett mottag
ningscenter för nyanlända barnfamiljer och ensam
kommande barn. Välkomsten ska göra det lättare för
nyanlända att komma in i den svenska skolan och i
samhället i stort.
Ett nytt omvårdnadsboende står klart i Vedeby i
början av 2014. Förutom ändamålsenliga lägenheter
som lätt går att anpassa för par som vill bo tillsam
mans, finns här en träffpunkt för både boende och
gäster.

Karlskrona som tror på de mångas
medverkan
Medborgadialogen är viktig inte bara när det gäller
utvecklingen av stadsmiljön eller nya bostads
områden. Kommunfullmäktige välkomnar numera
den som lägger ett medborgarförslag att själv
komma och berätta om sitt förslag.
Flera av kommunens verksamheter har under året
arbetat tillsammans för att förbättra medborgar
servicen via webbplatsen och det har resulterat i att
ett 10-tal nya självservicetjänster lanseras i början av
2014.
Hälsa och välbefinnande blir allt viktigare och där
finns en spännande framtid för Blekinge Health
Arena. Under året har kommunen tillsammans med
högskolan, landstinget, regionen och Blekinge
Idrottsförbund bildat en ideell förening som ska
arbeta för att Blekinge Health Arena ska bli ett riktigt
kunskapscentrum för idrott och hälsa.

Ambassadörerna som lyfter Karlskrona
Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgi
vare med knappt 5 300 medarbetare och det är
viktigt att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Under året har vi bland annat satsat på ”Blekinges
Framtida Chefer”. En utbildning som vi gör tillsam
mans med övriga Blekingekommuner för medarbe
tare som är intresserade av olika chefsuppdrag.
En ny medarbetarenkät har tagits fram och
genomförts under året. Resultatet visar att 91 % av
dem som svarat anser att de har ett meningsfullt
jobb.
Vi har också fått ett nytt kommunikationsprogram
som utgår från medborgarens, brukarens och
kundens behov. Bra kommunal service och ett gott
bemötande väger tungt för att vi ska uppfattas som
en bra kommun att leva och verka i.

Camilla Brunsberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige
Mandatfördelning
2011–2014

28

Socialdemokraterna

18

Moderaterna

8

Sverigedemokraterna

6

Folkpartiet

5

Centerpartiet

3

Kristdemokraterna

4

Miljöpartiet

3

Vänsterpartiet

Korta fakta om
Karlskrona kommun
Mandatfördelning
Karlskrona styrs av Femklövern som består av

%

Kommunalskatt Karlskrona

2013

2012

2011

21,51

21,19

21,19

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemo

Landstingsskatt

11,19

11,51

10,71

kraterna och Miljöpartiet. Femklövern har tillsam

Total utdebitering Karlskrona

32,70

32,70

31,90

mans 36 av kommunfullmäktiges 75 mandat.

Medelutdebitering i Blekinge

33,29

33,29

32,33

Utdebitering

Intäkter
2013

2012

2011

769

808

730

2 489

2 402

2 339

Statsbidrag

455

420

442

Fastighetsavgift

109

107

101

Finansiella intäkter

191

198

128

4 013

3 935

3 740

mnkr

2013

2012

2011

Hyror

174

172

164

Kommunalskatten är 21,51 %, den höjdes i en

mnkr

skatteväxling när kommunen tog över ansvaret för

Verksamhetens intäkter

hemsjukvården från landstinget. Samtidigt sänktes
landstingsskatten till 11,19 %. Det gör att den totala
skattesatsen i Karlskrona ligger kvar på 32,70 %.
I Sverige är det ungefär två tredjedelar av landets
kommuner som har högre skatt än Karlskrona.

Intäkter och kostnader
Karlskrona kommun hade 2013 intäkter på 4 013

Skatteintäkter

summa

Kostnader

miljoner kronor. Skatteintäkterna var 2 489 miljoner,

Personalkostnader

2 276

2 210

2 198

statsbidraget var 455 miljoner och intäkterna från

Köp av verksamhet

657

545

523

fastighetsavgiften 109 miljoner.

Avskrivningar

123

114

108

Finansiella kostnader

181

191

144

Övriga kostnader

580

701

589

3 991

3 933

3 726

Den största utgiften är löner, 2 276 miljoner. Andra
stora utgifter är hyror 174 miljoner, köp av verksam
het 657 miljoner och avskrivningar 123 miljoner.
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Karlskrona kommun som
arbetsgivare

Befolkning 2013-12-31

25 014 Karlskrona stad

Karlskrona kommun är Blekinges största arbets

4 058 Lyckeby

givare och har 5 340 medarbetare. Det är 4 333

2 538 Jämjö

kvinnor och 1 007 män och de flesta jobbar inom

3 424 Rödeby

omsorg och skola.

3 252 Nättraby
5 977 Övriga tätorter
15 519 Mindre tätorter

Arbetsgivare med fler än 1 000 anställda

och landsbygd

Karlskrona kommun

4 128 Skärgård

Landstinget Blekinge
Försvarsmakten

63 691 Summa

Arbetsgivare med mellan
350 och 1 000 anställda

Befolkningsförändring i kommunen 2013-12-31

Ericsson AB
Kockums AB
Blekinge Tekniska Högskola
Dynapac Compaction Equipment AB
ABB HVDC

2011

2012

2013

Flextronics International Sweden AB
Telenor Sverige AB

Befolkningen ökade
Karlskrona kommuns befolkning ökade under år
2013 med 221 personer och uppgick den 31
december 2013 till 63 912 invånare. Kommunen hade
under året ett inflyttningsnetto på 190 personer och

Befolkning i olik a områden
Område

2013

2012

2011

2010

ett födelsenetto på 22 personer.

Karlskrona stad
Lyckeby

4 058

4 069

4 054

4 097

Befolkning 2013-12-31

Rödeby

3 424

3 418

3 427

3 425

ålder

Jämjö

2 538

2 531

2 506

2 527

24,0

Nättraby

3 254

3 252

3 256

3 217

5 977

5 918

5 936

5 776

0–20

män

8 084

kvinnor

7 342

summa

15 426

%

riket %

24,1

21–64

18 321

16 780

35 101

54,9

56,6

Övriga tätorten

65–w

6 080

7 305

13 385

20,9

19,4

(kring Lyckeby)

summa

32 485

31 427

63 912

100

100

24 755 25 288 25 163

Mindre tätorter
och landsbygd
Skärgård
summa

Befolkningsförändringar under 2013

25 014

15 519
4 128

15 617 15 645 16 110
4 131

4 103

3 717

63 912 63 691 64 215 64 032

Födda Döda Infly t tade Utfly t tade Justering SUMMA

685

663

2 881

2 691

+9

63 912
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Den  s a ml a d e  v e r k s a mhe t en

Karlskrona kommuns organisation 2013
Kommunfullmäktige

AB Karlskrona
Moderbolag

AB Karlskronahem
Affärsverken Karlskrona AB
Kruthusen
Företagsfastigheter AB

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Personaldelegationen

Kommunrevisionen

Valnämnden

Serviceförvaltningen

Överförmyndarnämnden

Kommunledningsförvaltningen

Barn- och
ungdomsnämnden

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Utbildningnämnden

Utbildningsförvaltningen

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen

Handikappnämnden

Handikappförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Idrotts- och
fritidsnämnden

Idrotts- och
fritidsförvaltningen

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Miljö- och
byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utveckling i Karlskrona AB

8
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Sammanställd redovisning 2013
Den sammanställda redovisningen inkluderar all

resultat. Kommunen står för den dominerande delen

verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och i

av verksamheten i koncernen. Av totala netto

annan juridisk form. Syftet är att ge en samman

kostnader svarade kommunen för ca 80 % och

fattande bild av kommunens ekonomiska ställning

koncernen AB Karlskrona Moderbolag för ca 19 %.

och åtagande.

Övriga företag svarade således för ca 1 % av
nettokostnaden.

Den sammanställda redovisningen avser
kommunen, moderbolagskoncernen, Kommunal

Balansräkningens omslutning är 6 799 mnkr varav
ca 65 % avser bolagen.

förbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge,
Karlskrona Baltic Port AB, Karlskrona Fryshus AB

Kommunkoncernens eget kapital 1 094 mnkr, i
förhållande till balansomslutningen uppgår till 16 %

samt Vårdförbundet Blekinge.
Kommunen består av 12 nämnder: Barn- och
ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden, Äldre-

(16 %).
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet

Handikapp-, Social-, Kultur-, Idrotts- och fritids-,

till 4 506 mnkr (4 521 mnkr). Av denna svarade

Tekniska-, Samhällsbyggnad-, Överförmyndar- ,val

Karlskrona Kommun för 20 % och moderbolagskon

nämnden och Kommunstyrelsen.

cernen för ca 80 %.

Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona
Moderbolag (ägs till 100 % av Karlskrona kommun)

Koncernredovisning

och dess helägda bolag.

Koncernredovisningen har upprättats enligt för
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället

Moderbolagskoncernen

förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital) har

AB K arlskrona Moderbol ag

eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens

med följande hel ägda bol ag

eget kapital ingår härigenom förutom kommunens

AB Karlskronahem

eget kapital endast den del av de ingående enheter

Affärsverken Karlskrona AB

nas eget kapital som tillkommit efter förvärven. Den

		 – Affärsverken Energi AB

proportionella konsolideringen betyder att företag

		 – Sydostenergi AB
Kruthusen Företagsfastigheter AB

som inte är helägda tas endast ägd andel av

Utveckling i Karlskrona AB

räkenskapsposterna in i koncernredovisningen.
Obeskattade reserver som redovisas i de enskilda

Direktägt av kommunen

företagen delas i koncernbalansräkningen upp på

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge

61,5 %

Karlskrona Baltic Port AB
Vårdförbundet Blekinge
Karlskrona Fryshus AB

latent skatteskuld och eget kapital.

49 %

Den sammanställda redovisningen skall avspegla

40 %

externa poster och därför elimineras interna poster.

99,98 %

För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i
koncernen, gäller bokföringslagen och årsredovis
ningslagen. I kommunen gäller det redovisnings

Ekonomiskt resultat
Kommunkoncernen dvs de av kommunen ägda
företagen tillsammans med kommunen redovisar ett
positivt resultat om 37 mnkr (27 mnkr) efter skatt.
De konsoliderade företagen påverkar såväl

reglemente, som antagits av kommunfullmäktige,
kommunal redovisningslag samt rekommendationer
utfärdade av Rådet för kommunal redovisning, om
inte annat anges. Därför kan det skilja i redovis
ningsprinciperna mellan de ingående enheterna.

kommunens nettokostnader som koncernens

Karlskrona kommuns årsredovisning 2 0 1 3 |
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E k o n o mi s k  a n a ly s K a r l s k r o n a  k o mm u n

Ekonomisk analys Karlskrona kommun
Inledning
Syftet med denna beskrivning är att ge läsaren en

kostnadsutveckling jämfört med skatteintäkter och
statsbidrag.

samlad bild av kommunens ekonomiska resultat

Intäkter och kostnadsut veckling

för 2013.

Bokslut (%)

Ett sätt att beskriva kommunens förmåga rent
ekonomiskt är genom en så kallad RK-analys (Risk
och Kontroll). Denna typ av beskrivning görs av
flertalet kommuner i landet vilket innebär att det
därmed är möjligt för läsaren att göra jämförande
värderingar mellan kommunerna där dess olikheter
i struktur inte påverkar. RK-analysen ger en beskriv
ning av det finansiella läget i kommunen och
fokuserar utifrån fyra viktiga finansiella synvinklar:
det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella
utvecklingen. Analysen ger dock inte besked om de
verksamhetsmässiga förutsättningarna. För en
sådan utvärdering måste andra jämförelser göras.

Resultat och kapacitet

2013

2012

2011

2010

2009

Nettokostnadsutveckling 3,6 %

2,9 %

1,6 %

4,3 %

3,9 %

Skatte- och statsbidragsutveckling
4,2 %

1,7 %

3,8 %

5,9 %

1,8 %

En förutsättning för en hållbar ekonomi enligt god
ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte
ska öka snabbare än de intäkter som kommunen får
genom skatte- och statsbidragsintäkter

Årets resultat 21,5 mnkr
Resultatet uppgår till 21,5 mnkr vilket motsvarar ca
0,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet
föregående år uppgick till 2,5 mnkr. Resultatet för
2013 innebär en positiv avvikelse med ca 21 mnkr
mot det budgeterade resultatet.
Årets resultat, mnkr respektive % andel av
skatteintäkter och skattebidrag
60

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

50

Jämfört med 2012 så ökade skatteintäkterna under

30

2013, även om ökningen blev lägre än vad som
budgeterats. Den lägre ökningstakten beror på en
lägre befolkningsutveckling än vad budgeten
förutsatte samt att konjunkturens tillväxt inte

2,0
50,1
1,5

40
30,2

1,0
21,5

20

11,9

10

4,8

0,5

14

8,9

2,5

0,0

0
-0,5

-10
-20

-10,3

-14,1
2004

2005

2006

2007

2008

-1,0

2009

2010

2011

2012

2013

utvecklades som önskat.

förändring sk atter och statsbidrag, %

kostnadssidan, vilket netto ger en sänkning av

anpassning av verksamhetens kostnader för att
kommunen framåt ska ha en fortsatt lägre netto
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Oavsett dessa delar så ställs fortsatt stora krav på
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lika mycket varför justering av detta inte görs.

4

1,
78

utveckling och skatte- och statsbidragsutvecklingen

6

27

påverkar det utvecklingen av både nettokostnads
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4,

Beträffande övertagandet av hemsjukvården

Budgeterat
8

2,
06

nettokostnadsutvecklingen om ca 1,6 procent.

5,
59

stora ”engångsposter” på såväl intäkts- som

jämfört med vad budgeten för 2013 förutsatte.

4,
83

om att det för 2012 och 2013 finns förhållandevis

pekade på lägre skatteintäkter och statsbidrag

5,
83

värderingen är det dock viktigt att vara medveten

Redan i årets inledning kom skatteprognoser som

4,

Kommunens nettokostnader 2013 ökade mindre
än vad skatteintäkter och statsbidrag gjorde. I den

0
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Delårsrapporten per den 30 april 2013 pekade på

budgeterade resultatet som prognosen för år 2013 i

fortsatt negativ prognos för skatteintäkter och

motsvarande grad.

statsbidrag, motsvarande en avvikelse med

I december stod det klart att kommunen erhåller ett

ca -34,5 mnkr. Den slutliga avvikelsen kom att landa

stimulansbidrag (prestationsersättning), som följd av

på -35,4 mnkr. Prognosen efter första tertialet avvek

de insatser som gjorts inom äldreomsorgen under år

därmed med 0,9 mnkr eller med 0,03 % från

2013. Detta stimulansbidrag uppgår till ca 4 mnkr

bokslutsvärdet vilket får betraktas vara en mycket

vilket till fullo tillgodoräknats äldrenämnden

god prognossäkerhet.
Kommunens totala resultatprognos pekade i april

I samband med årsbokslutet har värdet av det
beslut som kommunfullmäktige tog 2012 om att göra

på ett negativt resultat om -42,3 mnkr. Den totala

en avsättning för sanering av Pottholmen värderats,

prognostiserade avvikelsen mot budget för

vilket innebär att kommunens resultat belastats med

nämnderna var vid detta tillfälle ca -25 mnkr.

en ytterligare avsättning om 10 mnkr. Den samman

I samband med behandling av uppföljnings

tagna avsättningen uppgår därmed till 20 mnkr.

rapporten per sista februari beslutade kommunfull

Hade inte det förändrade värdet av avsättningen

mäktige att den negativa avvikelse som var hänförlig

beaktats, hade kommunens resultat blivit mot

till de finansiella posterna (34 mnkr) skulle återställas

svarande högre, men i gengäld hade det överlåtits

inom tre år, medan de negativa avvikelserna inom

till kommande generationer att stå för motsvarande

nämnderna skulle åtgärdas. Det slutliga resultatet för

del av saneringen.

2013 blev positivt, vilket innebär att det inte längre
finns någon negativ avvikelse som behöver åter

Driftskostnadsandel

ställas – detta oaktat att det för skatter och stats

En viktig förutsättning för god ekonomisk hus-

bidrag isolerat redovisas en negativ avvikelse mot

hållning är att balansen mellan löpande intäkter och

budget.

kostnader är god. Ett mått som visar på denna del är

Prognosen beträffande skatteintäkter och stats

kommunens totala driftskostnadsandel. För att

bidrag var i augusti förhållandevis oförändrad jämfört

kommunen långsiktigt ska klara de åtaganden som

med prognosen i april, men nämndernas befarade

finns beträffande den befintliga verksamheten,

negativa avvikelser mot budget hade ökat till ca 33

pensionsåtagande, stads- och kommunutveckling

mnkr. Totalt sett redovisades en prognos som pekade

samt investeringsbehov bör verksamhetens andel av

mot ett positivt resultat om 9,6 mnkr, där den främsta

skatteintäkter och statsbidrag inte överstiga 95 %.

bidragande faktorn var återbetalningen av sjukförsäk
ringsavgifter för 2005 och 2006 om totalt ca 53 mnkr.
Det förbättrade utfallet totalt för de finansiella

Driftskostnadsut veckling
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
%

2013

2012

2011

2010

2009

95,6

96,3

95,2

97,4

98,6

4,0

3,9

3,8

3,7

4,1

posterna ledde till ett antal olika beslut av kommun

Verksamhetens andel

fullmäktige vilka slutligen konfirmerades av kom

Avskrivningarnas andel

munfullmäktiges fastställande av budget för år 2014

Finansnettots andel	-0,3	-0,3

och plan för åren 2015 och 2016. Besluten innebar

Total driftskostnadsandel

99,3

99,9

0,6	-2,9	-2,2
99,5

98,2

exempelvis att socialnämnden, handikappnämnden

Kommunens driftskostnadsandel har minskat

och äldrenämnden gavs tillåtelse att göra negativa

jämfört med 2012, men det är framförallt beroende

avvikelser mot budget, men inte större än de

på återbetalningen av sjukförsäkringsavgiften samt

prognoser som fanns vid det tillfället. Under hösten

att det finansiella nettot är positivt vilket bidrar till att

beslutades även att utöka äldrenämndens ram med

sänka driftskostnadsandelen. I både 2013 och 2012

12 mnkr vilket finansierades genom ianspråktagande

års räkenskaper finns stora belopp i form av

av den gjorda återbetalningen från AFA. Kommun

återbetalning av sjukförsäkringsavgifter men även

fullmäktige beslutade dessutom att senarelägga

prestationsersättning vilket sänker värdet för

utdelning från AB Karlskrona Moderbolag med

verksamhetens andel av skatteintäkter och generella

7 mnkr till 2014. Denna åtgärd försämrade såväl det

100,4

statsbidrag. Förhållandet med stora intäktsposter av
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engångskaraktär belyser ytterligare behovet av att
se över kommunens verksamhetskostnader alterna
tivt att öka kommunens intäkter.
Kommunen har ett positivt finansiellt netto som
påverkar nettokostnaden positivt. Kommunens
förhållande med en nettolåneskuld innebär att
kommunen, med dagens låga ränteläge, är känslig
för ränteökningar.

Årets investeringar
Årets investeringar
2013

2012

2011

2010

2009

Nettoinvesteringar (mnkr)

197

267

186

173

149

Investeringsvolym/
Verksamhetens
nettokostnad (%)

6,5

9,1

6,5

6,2

5,5

Nettoinvesteringar
/avskrivningar (%)

160,3

236,3

172,1

166,8

140,2

Under hösten har kommunens kostnader inom de
mjuka sektorerna, och då i synnerhet individ och
familjeomsorg, markant överskridit budget. Redan i
2012 års årsredovisning påpekades att det är en stor
risk för kommunen, om inte åtgärder för att påverka
nettokostnadsutvecklingen vidtas, att dessa
kostnader får genomslag för år 2014 och framåt.
Kommunens pensionskostnader har ökat kraftigt
2013 som en följd av den förändrade ränta som
används vid beräkning av pensionsskulden. Den
största effekten av den ändrade diskonteringsräntan
uppstår på kommunens ansvarsförbindelse, vilken
även påverkar kommunens beräknade låneutrymme
negativt. Denna effekt syns även när beräkning av
soliditeten baseras på den s. k. fullfonderingsmodel
len, d. v. s när även ansvarsförbindelsen ingår på
skuldsidan.
När de tidigare eftersläpningarna i investeringarna
är i fas och adderas till de önskemål/behov av
framtida investeringar som finns, är det en förestå
ende risk att kommunens skatteintäkter och
statsbidrag inte tål att avskrivningarna tillåts ta en
större andel i anspråk av driftskostnadsandelen.
Ökade investeringsvolymer innebär att avskrivnings
kostnaderna ökar och riskerar att ta i anspråk en
större andel av skatter och statsbidrag. Ett sådant
förhållande ställer ännu högre krav på att verksam
hetens andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag måste minska.
Om kommunen når en total driftskostnadsandel

uppgick till 197 mnkr för år 2013. Detta är en fortsatt
hög volym jämfört med åren 2009-2011, och beror
på två saker. För det första att de stora eftersläp
ningar som kommunen tidigare haft har arbetats
ifatt, för det andra att sista etappen av Va-projekt
Johannishusåsen avslutats under året.
Investeringsvolymen är beroende av dels de medel
som kommunen kan självfinansiera, dels även beslut
som innebär en ökad upplåning för att finansiera
investeringarna. En ökad upplåning kan under
enskilda år vara ett sätt att finansiera ökade
investeringsramar för särskilda satsningar och
behov. En ökad upplåning ställer emellertid krav på
att kommunen därefter under ett antal år når en
investeringsnivå som inte i någon större grad översti
ger nivån på avskrivningar. Ett sådant läge ger
kommunen möjlighet att amortera på låneskulden.
En normal årlig nettoinvesteringsvolym för kom
munen motsvarar avskrivningskostnaden, vilken för
2013 uppgår till 122 mnkr. Genom att även inkludera
årets resultat nås den maximala nivån för själv
finansiering.

Risk och Kontroll
Soliditet
SOliditet

understigande 100 % nås en positiv balans mellan

%

kostnader och intäkter. Generellt brukar en total

Soliditet

driftskostnadsandel på ca 98 % anses som en
indikator på god ekonomisk hushållning, då de flesta
kommuner klarar att finansiera sina långsiktiga
åtaganden och investeringsbehov, samtidigt som
kommunen värdesäkrar sina anläggningstillgångar
och pensionsskulder.
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2013

2012

2011

2010

2009

17,8

17,2

19,1

20,2

21,5

Tillgångsförändring 	-1,6

11,7

6,8

11,7

7,0

21,5

2,5

14,0

50,1	-10,3

0,7

0,1

0,5

1,8	-0,4

Förändring av
eget kapital (mnkr)
Resultat som andel av
skatteintäkter och
generella statsbidrag

Soliditet enligt
fullfonderingsmodell 	-7,6	-6,5	-7,6	-5,3	-7,9
(hantering kommunens pensionsåtagande)				
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Soliditeten speglar kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Soliditeten anger hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats med egna
medel. Ju högre värde desto starkare finansiell
handlingsberedskap finns långsiktigt. Karlskrona
kommun arbetar sedan mitten av 1990-talet med en
s. k. koncernbank i syfte att optimera de finansiella
förutsättningarna för såväl kommunen som för de
helägda bolagen. Förhållandet med en koncernbank
innebär i sig att kommunen får en lägre soliditet
jämfört med kommuner som inte arbetar med en
sådan.
Förbättringen av soliditeten 2013 jämfört med
2012 är en följd av det positiva resultatet, vilket då till
stora delar beror på den återbetalda sjukförsäkrings
avgiften samt utdelning från Kommuninvest ekono
misk förening. Däremot minskar soliditeten enligt
fullfonderingsmodellen, vilket i sin tur beror på den
förändrade beräkningsräntan för kommunens

F ÖRVA L T N I N GSB E RÄTT E L S E

Skuldsättningsgrad
Av kommunens tillgångar har ca 82 % finansierats
med främmande kapital, vilket motsvarar kommu
nens skuldsättningsgrad som i sig också är ett
alternativt mått på soliditeten. Av det främmande
kapitalet utgörs ca 69 % av räntebärande skulder.
Kommunens nettolåneskuld, d. v. s. när lån som
kommunen tagit upp och sedan ställt vidare till de
kommunala bolagen är exkluderade, uppgår till ca
11 % och har ökat jämfört med föregående år.
Skuldsättningsgrad
%

2013

2012

2011

2010

2009

82,2

82,8

80,9

79,8

78,5

3,1

2,2

2,2

2,3

2,6

Varav kortfristig
skuldsättningsgrad

10,5

11,6

11,1

13,7

15,9

Varav långfristig
skuldsättningsgrad

68,6

69,0

67,5

63,8

60,0

Varav kommunens
nettolåneskuld

11,2

10,6

10,8

9,6

9,6

Total skuldsättningsgrad
Varav avsättningsgrad

ansvarsförbindelse avseende pensioner.
Under året har kommunen ökat sin upplåning,
samtidigt som kommunens bolagskoncern har

långfristig låneskuld mnkr

minskat sin nettoskuld. Sammantaget innebär det

800

att den samlade verksamhetens nettoupplåning har
minskat.
Ett annat sätt att illustrera kommunens soliditet är
att inkludera samtliga pensionsåtaganden som idag
inte ingår i balansräkningen, men där kommunen
ändå har en skuld till de anställda och där skulden är
att hänföra till intjänade pensioner före 1998. Om
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654
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detta åtagande räknas med (s. k. fullfonderingsmo

Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld

dell), blir soliditetsmåttet negativt. Ett sådant

den 31 december var 2,66 % (3,62 % 2012). Den

negativt soliditetsmått återspeglar det förhållande
att kommunen inte gjort några avsättningar för
framtida pensionsutbetalningar.
Om s. k. fullfondering tillämpas av alla kommuner,
uppgår ett genomsnittligt soliditetsmått 2012 för
landets kommuner till ca 5 %. Under 2013 togs ett
beslut som påverkar alla kommuner om att ändra
beräkningsräntan för kommunernas ansvarsförbin
delse, vilket påverkar alla kommuner negativt och
försämrar värdet för Karlskrona kommun med
ca 1,5 procentenheter.

Kortfristig betalningsförmåga
Likviditeten uppgick vid årets slut till ca 161 mnkr
exklusive 400 mnkr i checkräkningskredit.

genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 3,19
år (3,33 år 2012). Låneportföljen anpassas kontinuer
ligt under året till att följa kommunens finanspolicy.

Kommunalskatt
Den totala kommunalskatten i Karlskrona uppgick
2013 till 32,70 kr. Detta som en följd av att Lands
tinget Blekinge höjde skatten från och med 2012
med 80 öre. Karlskrona kommuns skattesats har
varit oförändrad från 1996 fram till och med 2012, då
den inför 2013 justerades från 21,19 till 21,51 kr som
följd av att kommunen övertog ansvaret för hemsjuk
vården från Landstinget Blekinge. För den enskilde
kommuninvånaren blev dock skattenivån oföränd

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 3 |
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rad, eftersom landstinget samtidigt genomförde

den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen

motsvarande sänkning.

borde vara. Kunskap om denna utveckling leder till

För år 2013 är som jämförelse den totala medel

kontroll över en del av den finansiella handlings

skattesatsen i riket 32,47 kr. För Blekinge är mot-

beredskapen. För närvarande ligger kostnaderna för

svarande siffra 33,29 kr samt för gruppen större

kommunens pensioner med i de gällande planerna

städer 32,15 kr.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet.
En förutsättning för att kunna vidmakthålla en god
ekonomisk hushållning i kommunen är att kom

enligt de förutsättningar som gäller idag för beräk
ningen av framtida pensionskostnader. Enligt de
prognoser kommunen har kommer de årliga
kostnaderna att fortsätta öka fram till ca 2030.
Den främsta förklaringen till förändringen av

munens olika nämnder har en god budgetföljsamhet

kommunens pensionsåtagande mellan 2010 och

samtidigt som det också finns en god prognossäker

2011, samt förändringen mellan 2012 och 2013 är

het. Finns dessa förhållanden har kommunen goda

den sänkta diskonteringsräntan som ligger till grund

möjligheter att kunna anpassa sig till nya förutsätt

för pensionsskuldsberäkningen.

ningar under året. En prognosavvikelse under en %
(ca 30 mnkr på kommuntotal nivå) av verksamhetens

Avstämning balanskrav

nettokostnad inklusive avskrivningar får anses som

Pensionsåtagande

en god prognossäkerhet. Ett annat mått är budget

mnkr

följsamheten som har betydelse för kommunens

Avgiftsdel,
placeras av de anställda

finansiella kontroll. Budgetföljsamheten mäts genom
budgetavvikelsen, som ska ligga så nära noll som
möjligt. För 2013 har prognossäkerheten varit god.
De avvikelser som har skett, har framförallt berott på

Långfristig
pensionsavsättning

2012

2011

2010

2009

74

73

70

68

63

122

106

104

100

103

Ansvarsförbindelse
tidigare pensionssystem

1 313

1 246

1 258

1 125

1 161

Pensionsåtagande

1 509

1 425

1 432

1 292

1 327

366

346

347

313

322

1 875

1 771

1 779

1 606

1 649

enskilda händelser som inte i förväg har varit kända,

Särskild löneskatt

men som fått stort genomslag, exempelvis återbetal

Pensionsåtagande och
löneskatt

ning av sjukförsäkringsavgift respektive sänkt

2013

underlagsränta för pensionsberäkningen. Verksam
hetens omfattning har för några nämnder väsentligt

Kommunens redovisade resultat 2013 om + 21,5

överstigit vad som ryms inom de tilldelade budgetra

mnkr ska inte justeras för några transaktioner, varför

marna vilket renderat i stora negativa avvikelser.

det balanskravsjusterade resultatet stämmer

Oaktat underskotten som sådana, anledningarna till

överrens med det redovisade resultatet. Det är dock

dem och varför de kvarstått, så har de med relativt

viktigt att vara medveten om att såväl den utdelning

god säkerhet kunnat prognostiseras. De problem

som erhållits från Kommuninvest, liksom den

som uppkom under 2012 med underskott som inte

förändrade värderingen av avsättningen för sanering

förutsågs kan därmed sägas ha rättats till.

av Pottholmen till fullo ingår i resultatet.

Pensionsåtaganden

resultaten och användas i en framtida avräkning.

I enlighet med gällande kommunal redovisningslag
följer kommunen den så kallade blandmodellen,
vilket bland annat innebär att åtagande från tidigare
pensionssystem, ansvarsförbindelsen, inte ingår i
balansräkningen. De årliga kostnaderna för utbetal
ningar som hänförs till ansvarsförbindelsen ingår
däremot i kommunens årliga resultat. Det är relevant
att påvisa vad kommunens verkliga pensions
åtagande uppgår till för att få en uppfattning om vad
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Årets resultat kan därmed läggas till de ansamlade
Det ansamlade resultat uppgår efter 2013 års
resultat till 183 mnkr.
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av den del av resultatet som överstiger 2,0 % av

balanskravsjusterat resultat mnkr
Årligt res.

summan av skatteintäkter och generella statsbidrag,

Ack. res.

För Karlskrona kommuns del blir detta därmed
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Årets resultat
Årets resultat (mnkr)
Årets resultat/
skatteintäkter och
statsbidrag (%)

2013

2012

2011

21,5

2,5

14,0

2010

50,1	-10,3

2009

0,7

0,1

0,5

1,8	-0,4

2013

2012

2011

21,5

2,5

14,0

balanskravsutredning
mnkr
Årets resultat
Justeringar av balanskravsresultatet

0

2010

2009

50,1	-10,3

0	-1,6	-35,2

0

Årets balanskravsresultat

21,5

2,5

12,4

14,9

-10,3

Ackumulerat
balanskravsresultat

182,9

161,4

158,9

146,5

131,6

God ekonomisk hushållning
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll
ning är att det råder balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Kommunfullmäktige har inte beslutat
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, men
kommunfullmäktiges målsättning för kommunens
resultat är att det ska vara positivt och att det på sikt
ska motsvara minst en % av skatteintäkter och
statsbidrag. För 2013 nås målet om ett positivt
resultat.

Kommunal resultatutjämningsreserv.
I enlighet med kommunallagen får en kommun
reservera medel för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel givet att det finns reglerat i kom
munens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Kommunen har då möjlighet att kunna använda
intäkter från ”goda tider” och använda dem vid
”sämre tider”. Eftersom Karlskrona kommun har ett
negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelser, får kommunen endast sätta
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Ekonomisk analys den samlade verksamheten
• Den sammanställda redovisningen redovisar ett

Omsättningen

årets resultat efter finansiella poster men före

Den samlade verksamhetens hade för år 2013 en total

skatt på totalt 41 mnkr, vilket är en förbättring

omsättning om 4 907 mnkr, vilket är en ökning med ca

jämfört med föregående år med ca 29 mnkr.

2,5 % jämfört med föregående år med ca 120 mnkr.

• I resultatet ingår jämförelsestörande poster med
2,5 mnkr.

Omsättning
mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsättning

4 907

4 787

4 701

4 720

4 239

2013 till 421 mnkr att jämföra med 2012, då den

årlig förändring

2,5 %

1,8 %	-0,4 % 11,3 %

2,9 %

var 626 mnkr.

varav kommun

4 013

3 936

3 740

3 742

3 549

årlig förändring

2,0 %

5,2 %

0,0 %

5,4 %

1,8 %

varav moderbolagskonc.

1 237

1 196

1 266

1 371

1 091

årlig förändring

3,5 %	-5,6 %	-7,6 % 25,7 % 11,2 %

• Investeringsvolymen under 2013 uppgick under

• Den långsiktiga finansiella beredskapen förbättra
des jämfört med föregående år, och soliditeten för
den samlade verksamheten uppgick vid 2013 års
utgång till 16,1 %.

Positivt resultat

Beskrivning finansiell modell

Årets resultat för den samlade verksamheten är fortsatt

Syftet med denna beskrivning är att ge läsaren en

skatteintäkter och statsbidrag, vilket är en förbättring

samlad bild av den sammanställda verksamhetens

mot föregående år med ca 0,9 procentenheter.

ekonomiska resultat för 2013.
För att beskriva och därmed möjliggöra för
jämförelse mellan kommunens redovisning och den
sammanställda redovisningen, används samma typ
av modell för beskrivning av den ekonomiska
förmågan för såväl kommunens som den samman
ställda redovisningen. Detta görs genom en så
kallad RK-analys (Risk och Kontroll).

positivt, och uppgår till ca 1,3 % av kommunens

Årets resultat
mnkr

2013

2012

2011

2010

41,0

11,7

45,6

60,1	-32,7

skatteintäkter och statsbidrag 1,3 % 0,4 %

1,6 %

2,2 %	-1,2 %

poster, före skatt
resultat uttryckt som av
varav kommunen

21,5

2,5

14,0

50,1	-10,3

varav moderbolagskoncern

13,8

2,2

19,2

43,2

Den sammanställda redovisningen beskrivs inte
speciellt tydligt av de flesta kommuner, då det inte

Investeringar

finns något vedertaget sätt, varför det kan vara svårt

Investeringsvolymen i den samlade verksamhetens

att finna relevanta ekonomiska jämförelser med

redovisning minskade med 205 mnkr under 2013 att

andra kommuner. Detta bottnar i många fall i att de

jämföra med 2012, till totalt 421 mnkr. Av årets

mål som fastställs av kommunfullmäktige oftast

investeringsutgifter svarar kommunen för 197 mnkr

fokuserar på kommunen och inte på hela den

medan bolagskoncernen svarar för 224 mnkr.

samlade verksamheten. En orsak till detta är att de

Kommunens största investering Johannishusåsen

verksamheter som valts att ordnas i andra juridiska

färdigställdes under slutet av året och har varit den

enheter ofta är mer affärsdrivande och renodlade.

största investeringsutgiften inom kommunen.

Ambitionen med denna analys är att försöka

Karlskronahems nybyggnation i Handelsträdgården

möjliggöra någon form av ekonomisk jämförelse av

om ca 64 mnkr är den största inom bolagskoncernen.

hela den samlade verksamheten.

Inom bolagskoncernen har investeringar i fjärr- och

RK-analysen ger en beskrivning av det finansiella
läget i kommunen och fokuserar utifrån fyra viktiga

elnät gjorts, men även inom stadsnät. Totalt uppgick
dessa till ca 88 mnkr.

finansiella synvinklar: det finansiella resultatet,
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt

Soliditet

kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Soliditeten är ett mått på det långsiktigt finansiella

Analysen ger dock inte besked om de verksamhets
mässiga förutsättningarna. För en sådan utvärdering
måste andra jämförelser göras.
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Resultat efter finansiella

handlingsutrymmet. Under 2013 uppgick soliditeten
till 16,1 %, vilket innebär en förbättring mot föregå
ende år med 0,5 procentenheter.
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De lång- och kortfristiga skulderna minskar, medan

Soliditet
%

2013

2012

2011

2010

2009

avsättningar ökar jämfört med föregående år.

16,1

15,6

16,9

17,9

18,6

Tillgångsförändring	-0,2

9,1

9,2

8,7

10,7

Ökningen som sker inom avsättningar uppstår

Förändring av eget kapital

0,6

3,2

4,6 	-2,9

Soliditet

3,1

nästan uteslutande inom kommunen. Den totala
skuldsättningsgraden minskar för både kommun och

Soliditet enl fullfonderingsmodell	-7,9 	-7,2 	-8,2 	-6,6 	-8,9

för moderbolagskoncernen.

Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen uppgick till
-7,9 % 2013 jämfört med -7,2 % 2012. Även om den
samlade verksamheten totalt sett har förbättrat sitt

Likviditet minskade
Årets kortsiktiga handlingsberedskap i form av
kassalikviditet minskade till 87 % jämfört med 98 %

resultat, har den förändrade diskonteringsräntan

föregående år. Delvis beror detta på gjorda amorte

påverkat soliditeten enligt fullfonderingen så pass

ringar, men även på att betalningarna var högre i

mycket att den negativa soliditeten ökat jämfört med

december jämfört med tidigare år.

föregående år. Denna effekt motsvarar ca -1,8 %

De finansiella nettotillgångarna minskar som en följd

För kommuner i riket i gruppen större städer ligger

av den sänkta likviditeten. Den samlade verksam

den genomsnittliga soliditetsnivån 2012 på 16,6 %

heten har inte finansiella tillgångar att tala om, då

enligt fullfonderingsmodellen. Det finns inget krav på

syftet är att ha en så låg låneskuld som möjligt.

att den ska vara på en viss nivå, men om kommunen
ska kunna planera det långsiktiga handlingsutrym

Nettotillgångar och likviditet
2013

met är det viktigt att först och främst nå en positiv

2012

2011

2010

2009

soliditet enligt fullfonderingsmodellen. För att nå dit

Finansiella nettotillgångar	-4 577	-4 499	-4 158	-3 716	-3 399

behövs det egna kapitalet öka motsvarande 543

Kassalikviditet

mnkr samtidigt som skulderna minskar motsvaran

87 %

98 %

82 %

70 %

de. Motsvarande nivå ifjol var 485 mnkr. Trots ett

Pensionsåtagande

positivt resultat har nivån ökat med 58 mnkr vilket

Det totala pensionsåtagandet exkl individuell del

beror på den ändrade diskonteringsräntan.

uppgick till 1 808 mnkr, och blev en ökning med
128 mnkr jämfört med 2012. Den kraftiga ökningen

Skuldsättningsgrad

förklaras av den sänkta diskonteringsräntan vilken

Den totala skuldsättningsgraden uppgår till 84 %,

i sig påverkar kommunens åtagande med ca 124

vilket är samma nivå som föregående år. Under året

mnkr inkl. löneskatt. Av det totala pensionsåtagan

har moderbolagskoncernen amorterat på sina lån,

det avser 1 632 mnkr åtagande för pensioner och

medan det skett en ökning av nettolåneskulden i

löneskatt som är äldre än 1998. Dessa åtaganden

kommunen. Totalt sett är det dock en minskning av

redovisas inte som en avsättning i balansräkningen

den totala skuldsättningsnivån vilket är positivt för

utan som en ansvarsförbindelse enligt kommunal

hela den samlade verksamheten.

redovisningslag, den s. k. blandmodellen.

Skuldsättningsgrad
%

2013

2012

2011

2010

2009

God ekonomisk hushållning

Total skuldsättningsgrad

84

84

83

82

81

Karlskrona och dess samlade verksamhet har under

varav avsättningsgrad

4,6

4,0

4,5

4,8

5,1

året redovisat en resultatnivå som bör betraktas som

13,0

13,9

13,8

16,5

18,7

sättningsgrad

66,4

66,5

64,7

60,8

57,7

samlade verksamheten så får kommunens mål antas

Total skuldsättningsgrad

10,6

10,1

10,1

9,2

9,0

82

83

81

80

78

gälla även för den samlade verksamheten. De större

årlig förändring	-0,7

2,4

1,3

1,7

2,3

varav moderbolagskoncern

91

92

91

90

88

årlig förändring	-0,7

0,5

1,3

2,8

1,1

god ekonomisk hushållning. Detta då kommunfull

Varav kortfristig skuldsättningsgrad
varav långfristig skuld-

varav kommun

60 %

mäktiges mål säger att intäkter ska överstiga
kostnader för 2013. Då inget är sagt om den

enskilda bolagen har under de senaste åren
redovisat resultat i nivå med de beslutade ägardirek
tiven, vilket ska skapa ett förbättrat finansiellt
handlingsutrymme för de enskilda bolagen.
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Finansiell uppföljning och riskhantering
Den samlade verksamhetens låneskuld uppgår per
2013-12-31 till 4 398 mnkr varav 100 % är lån från
banker och kreditinstitut.
Sedan 2012-12-31 har låneskulden minskat med
34 mnkr. Av den samlade verksamhetens låneskuld

mnkr
1500

1200

Kommunen

900
1230,6
600

om 4 398 mnkr utgör de kommunala bolagens

687,1

låneskuld 3 581 mnkr och 817 mnkr kommunens
låneskuld. Sedan föregående år har bolagen
nyupplånat 30 mnkr.

263,6
0Y–1Y
Löptid år

60,0
150,0

59,0

1Y–2Y

2Y–3Y

245,0
3Y–4Y

100,0
4Y–5Y

5Y–6Y

Kapitalbindningstid – Låneportföljens löptid
Låneportföljens genomsnittliga kapitalbindningstid

mnkr
1200

är för närvarande 2,14 år. Finansföreskrifterna anger
Kommunen

1000

Moderbolagskoncernen
750,7

vilket ligger inom ramen för de finansiella före

600
856,8

705,0

skrifterna som anger en maximal nivå om 30 %.

400
430,0

60,0

337,6
110,0

50,0

240,0

288,0
70,0

100,0

100,0

100,0

1Y–2Y 2Y–3Y 3Y–4Y 4Y–5Y 5Y–6Y

6Y–7Y

7Y–8Y

50,0
0Y–1Y

en genomsnittlig kapitalbindningstid om minst 2 år.
22 % av lånen eller 948 mnkr förfaller inom ett år,

800

0

300

0

amorterat 64 mnkr samtidigt som kommunen har

200

Moderbolagskoncernen

918,8
684,2

50,0

Den genomsnittliga räntan på samtliga lån är per
100,0

8Y–9Y 9Y–10Y

Löptid år

den 31 december 2,72 %, vilket är 0,05 % -enheter
lägre än vid föregående årsskifte.
Med undantag av tre krediter om totalt 120 mnkr

Räntebindningstid – Låneportföljens löptid

som tecknas av AB Karlskrona Moderbolag har

Av låneportföljen är 1 088 mnkr eller 25 % lån med

samtliga reverslån och derivatavtal tecknats av

återstående räntebindning kortare än ett år. Finans

Karlskrona kommun.

föreskrifter med riktlinjer för riskhantering anger en
högsta nivå på 50 %.
Den genomsnittliga räntebindningstiden på den

Inga valutalån ingår i låneportföljen.

Långivare

externa låneportföljen uppgår till 3,27 år

Kommuninvest är koncernens största långivare. Här

Finansföreskrifterna anger en genomsnittlig ränte

ligger 100 % av kommunkoncernens totala låneport

bindningstid i intervallet 2 till 4 år.

följ. Kommunen är medlem i Kommuninvest varför

Den genomsnittliga räntebindningstiden för

upplåning från Kommuninvest förväntas utgöra den

kommunens nettoportfölj exkluderat upp- och

huvudsakliga upplåningskällan. Karlskrona kommun

utlåning för VA-verksamheten uppgår till 3,1 år och

stävar dock efter att diversifiera upplåningen

för VA-portföljen 3,3 år. Finansföreskrifterna anger

förutsatt att andra kreditgivare eller upplånings

en genomsnittlig räntebindningstid i intervallet 1-4 år

former erbjuder jämbördiga villkor.

respektive 2-4 år.

Derivatinstrument
Enligt finansföreskrifterna får kommunen använda
derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt,
ränteswappar, ränteoptioner och kombinationer av
dessa instrument för att hantera ränterisker. Vidare
får inte nettovolymen derivat överstiga den totala
låneskulden eller ha en löptid längre än 10 år.
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För att skydda koncernen mot oönskade ränteupp

Utlåningsramarna till bolag och externa parter är

gångar har 31 stycken derivatavtal tecknats i form av

utnyttjade med sammanlagt 3 540 mnkr av beviljade

ränteswappar på sammanlagt 1 953 mnkr. Några

ramar om 3 961 mnkr.

ytterligare finansiella instrument används inte.
Ränteswapparna har en genomsnittlig räntebind
ningstid på 4,79 år och den längsta återstående

Bolag (mnkr)
Ram Reverslån Koncern
Totalt
			kontokredit utnyttjat
AB Karlskrona

räntebindningstiden är 9,81 år.

Moderbolag

För att hantera motpartsrisker anger de finansiella

365,0

343,0	-8,0

335,0

Affärsverkenkoncernen 1 400,0

1 290,0

-2,3

1 287,7

riktlinjerna att maximalt 50 % av den totala derivat

AB Karlskronahem

1 425,6	-33,2

1 392,4

volymen uttryckt som nominellt belopp ska ligga hos

Kruthusen

en enskild motpart och att godkänd extern motpart

Företagsfastigheter AB

vid affär med skandinavisk bank ska ha en rating om
minst A- (S&P) eller A3 (Moody´s). Som framgår av

Utveckling i

1 551,5
590,5

522,5

-5,7

516,8

22,0

0,0

8,1

8,1

11,8

4,4	-4,0

0,4

Karlskrona AB
Räddningstjänsten

nedanstående tabeller hanteras samtliga ingångna

Östra Blekinge

derivatkontrakt avseende exponering för motparts

Region Blekinge

risk och löptid i enlighet med finansföreskrifterna.

Summa

20,0

0,0	-17,9

0,0

3 960,8

3 585,5	-63,0

3 540,4

Motpartsrisk – Derivatkontrakt
Motpart

Nominellt (Derivat)

Relativt Antal Rating (S&P)

Handelsbanken

100 000 000

5%

2

AA-

SE Banken

705 000 000

36 %

12

A+

Danske Bank

813 000 000

42 %

12

A-

Swedbank

185 000 000

9%

3

A+

Dnb

100 000 000

5%

1

A+
AA-

Nordea
Summa

50 000 000

3%

1

1 953 000 000

100 %

31

Likviditetsberedskap och bekräftade
kreditlöften
Likviditetshanteringen inom den samlade verksam
heten samordnas via internbanken. Helägda bolag är
anslutna till kommunens koncernkontostruktur.
Lividitetshanteringen bedrivs med målsättningen att
samordna och jämna ut kapitalströmmarna inom
den samlade verksamheten och att sänka räntekost

Nominellt belopp mnkr derivat per motpart per
löptidsintervall
500
400

340

350

300

300
250

195

200
150
100
50

Danske Bank
Nordea
SEB
Handelsbanken
Swedbank
Dnb

458

450

55

100 90

170
95

100

Kommunen ska vid var tidpunkt ha en likviditetsre
serv genom tillgång till likvida medel i form av egen
likvidiet eller outnyttjade kreditlöften motsvarande
150 miljoner kronor.
2013-12-31

Likvida
medel

Check-	
räkningskredit

varav
utnyttjad

Karlskrona kommun

93,0

208,0

0,0

Bolagskoncernen

41,2

167,0

0,0

Övriga

26,2

25,0

0,0

160,4

400,0

0,0

50

0
< 2 år mnkr

naderna genom effektiv likviditetshantering.

2 - 5 år mnkr

5 - 10 år mnkr

Kommunfullmäktiges ramar för
extern upplåning samt utlåning och
borgensteckning till helägda bolag och
externa parter

Totalt koncernkonto

Kommunfullmäktige har för den samlade verksam
hetens externa upplåning beslutat om en ram om
4 916 mnkr. Av denna ram avser 955 mnkr kommu
nens egen upplåning inklusive VA-verksamheten.
Den externa upplåningen uppgår till 4 398 mnkr.
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Fem år i sammandrag

Samlade verksamheten
mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

41

12

46

60

-33

Verksamhetens
nettokostnad

2 904

2 800

2 705

2 661

2 549

göra att kunna göra jämförelser över åren presente

Tillgångar

6 784

6 798

6 231

5 707

5 251

ras delar av underlaget i ett femårssammandrag.

Eget kapital

1 094

1 061

1 055

1 022

977

Delar av de olika ekonomiska värdena som gäller för

Skulder och
avsättningar

5 690

5 737

5 176

4 685

4 274

kommunen visas i en särskild sammanställning

Soliditet (%)

16,1

15,6

16,9

17,9

18,6

nedbruten per invånare i kommunen vid respektive

Skuldsättningsgrad (%)

84

84

83

82

81

Årets resultat efter
skatteintäkter och
finansnetto

Sammandrag kommunen
För att på ett lite mer överskådligt sätt tydliggöra det
underlag som finns i årsredovisningen, och möjlig

årsskiftet.

För kommunen redovisat per invånare

Kommunen
mnkr

2013

Befolkning

2012

63 912 63 691

Kommunalskatt
(kr per hundralapp)
Personal
(antal årsarbetare 31 dec)

21,51

21,19

2011

2010

2009

64 125 64 032 63 342
21,19

21,19

21,19

5 253

5 234

5 277

5 256

5 263

Balanskravsresultat

21

2

12

15

-10

Årets resultat

21

2

14

50

-10

Personalkostnader

2 276

2 210

2 198

2 184

2 181

Verksamhetens nettokostnad

3 041

2 935

2 851

2 807

2 692

Skatter och statsbidrag

3 053

2 930

2 882

2 776

2 622

95,6

96,3

95,2

97,4

98,6

197

267

186

173

149

Verksamhetens nettokostnader (%)
av skatter och statsbidrag
Nettoinvesteringar
Självfinansiering av investeringar (%)

Kommunen redovisar för år 2013 ett positivt resultat
motsvarande 336 kr per invånare.
Det bokförda värdet på de tillgångar som kommu
nen har motsvarar 100 458 kr per invånare. I detta
värde finns summan av de lån som kommunens olika
bolag har i lån hos kommunen men som hos
kommunen är en tillgång. Detta värde uppgår till
56 749 kr. Kommunens nettolåneskuld som är
kommunens ränterbärande skulder minus likviditet
motsvarar ca 11 265 kr per invånare. Den samman
lagda skulden per invånare är 68 020 kr.

73,3

43,3

65,6

88,9

64,4

Eget kapital

1 143

1 121

1 119

1 105

1 055

Skulder och avsättningar

5 278

5 406

4 726

4 369

3 845

varav lån hos kreditinstitut

4 347

4 356

3 884

3 322

2 886

varav nettolåneskuld

720

689

629

525

470

kommunens pensionsskuld. Detta innebär att den

Soliditet (%)

17,8

17,2

19,1

20,2

21,5

skuld som är intjänad före 1998, inte finns i balans

82

83

81

80

78

1 632

1 549

1 563

1 398

1 443

Skuldsättningsgrad (%)
Ansvarsförbindelse

Sammandrag den samlade verksamheten
Kommunens samlade verksamhet redovisar för år
2013 ett positivt resultat motsvarande 41 mnkr efter
finansiella poster men före skatt.

Läsaren bör vara uppmärksam på att kommunen
följer ”blandmodellen” för redovisning av

räkningen utan redovisas som en ansvarsförbindelse
och uppgår till 25 537 kr per invånare vid årsskiftet.
Per invånare
mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Balanskravsresultat

336

39

194

233

-161

Årets resultat

336

39

219

784

-161

Uttryckt per invånare

Den samlade verksamheten redovisar vad

Personalkostnader

35 611

34 579

34 391

34 172

34 125

verksamheten som bedrivs i kommunens regi

Verksamhetens net-

47 581

45 916

44 608

43 920

42 114

oavsett kommunal förvaltning eller bolag, oavsett

tokostnad

organisationsform, men där kommunen svarar för

Skatter och stats

47 770

45 840

45 087

43 436

41 030

verksamheten. Detta ligger även till grund för

bidrag
3 079

4 192

2 901

2 702

2 352

100 458 102 480

91 157

85 489

77 353

möjligheter att finna finansiering hos externa
långivare.

Nettoinvesteringar
Tillgångar
Eget kapital

17 879

17 608

17 450

17 254

16 652

Skulder och avsätt-

82 579

84 872

73 707

68 235

60 701

68 020

68 393

60 568

51 876

45 565

ningar
varav lån hos kreditinstitut
varav nettolåneskuld

11 265

10 818

9 809

8 199

7 420

Ansvarsförbindelse

25 537

24 313

24 374

21 827

22 774

112 890 110 659 104 858

98 123

93 587

Nettokoncernskuld
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Miljöredovisning
Andel ekologiska livsmedel av
livsmedelsbudgeten.

Personbilsanvändning (leasingbilar):
Antal bilar samt andel inköpt bränsle i liter,

För år 2013 redovisas följande siffror.
Tkr/år

fördelat på etanol, bensin respektive diesel

2013

2012

42 813,0

42 839,9

varav ekologiska

7 966,8

9 260,6

motsvarar andel

18,6%

21,6%

Totalt inköp livsmedel

Vid årsskiftet 31/12-13 fanns det enligt statistiken
334 personbilar i den kommunala flottan. Bolagen ej
med i detta.
Av dessa 334 fordon var 32 st minibussar och 2 st

Andel inom olika sektorer

s. k. Transporter-kombi varför det antal som är att

Förskola

26,0%

19,0%

betrakta som traditionella personbilar, och som

Skola

24,0%

29,5%

tidigare har varit det som använts i statistiken,

Gymnasie

18,0%

19,5%

uppgick till 300 st.

Äldre

13,0%

18,9%

Antal personbilar

2013

2012

334

Fastighetsmedia, energiförbrukning per m
lokalyta fördelad på el, olja, fjärrvärme samt
förnybar energi.
2

fördelat
300 89,8%

Personbil
Minibuss

Fastighetsbeståndet var 31/12 för respektive år

32

9,6%

2

0,6%

Transporter-kombi

fördelades enligt:

285

Fördelning av personbil

2013

2012

2011

Egna fastigheter.

309 180

312 471

310 229

Bensin

2

1%

20

7%

Hyrda fastigheter

152 185

149 602

148 511

Etanol

109

36%

137

48%

Total yta

461 365

462 073

458 740

Diesel

189

63%

128

45%

(m²)

Energiförbrukningen för de egna fastigheterna (MWh)
(MWh)
El
Olja
Fjärrvärme

2013

2012

2011

23 028

27 173

27 173

1 317

2 315

2 315

19 266

18 743

18 743

Fördelat på energislag för egna lokaler motsvarar
detta cirka:
kWh/m²
El
Fjärrvärme

av dieseldrivna bilar görs i samband med byte av bil.
Fördelning av personbil
Bränsletyp
Bensin

2012

2011

74

87

59

4

7

7

62

60

36

Energiförbrukningen värme var år 2013 95 kWh/m².
När det gäller bolagen har relevanta uppgifter

2013

andel

2012

37 506

6,1%

67 000
108 000

85 690

13,9%

491 276

80,0%

varav biodiesel

164 421

33,5%

Totalt

614 472

Etanol E85

2013

Olja

Under 2013 har en markant förändring skett då val

Diesel

Sifforna mellan åren är inte jämförbar, av flera skäl,
som har och göra med förändrad hantering av
drivmedel. Uppgifterna för 2012 finns endast

inkommit från AB Karlskronahem. För deras lokaler

tillgängliga i form av kubikmeter, medan årets är liter.

är siffrorna följande avser totalt uppvärmd yta

Under 2013 har tidigare farmartankar avvecklats,

inklusive övriga biutrymmen:

och istället har tankning flyttats till mackar.

Tkr /år
I genomsnitt:

2013

2012
151 kWh/m²

varav
El
Olja
Fjärrvärme

Därtill kommer även att tankning av drivmedel till
kommunens redskap (gräsklippare, båtar etc)
numera tankas via kortköp på mackar.

41 kWh/m²
1 kWh/m²
109 kWh/m²
Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 3 |
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Årsrapport
Budget och utfall mnkr
BUDGET
2013

UTFALL
2013

Avvikelse
mot budget

UTFALL
2012

Barn- och ungdomsnämnd
Handikappnämnd
Idrotts- och fritidsnämnd
Kommunrevision
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd - individ- och familjeomsorg
Socialnämnd - ekonomiskt bistånd
Teknisk nämnd
varav Tn VA-verksamhet
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Äldrenämnd
Äldrenämnd bostadsanpassning
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

-1 032,3
-348,8
-68,4
-2,1
-51,3
-10,7
-108,0
-81,9
-70,0
0
-261,1
-0,2
-724,2
-9,5
-4,7
-6,1
-253,6

-1 026,6
-352,6
-68,1
-2,1
-51,3
-10,4
-134,7
-81,1
-71,8
1,3
-261,4
-0,1
-736,8
-11,4
-4,2
-6,3
-229,7

5,7
-3,8
0,3
0,0
0,0
0,3
-26,7
0,8
-1,8
-1,4
-0,3
0,1
-12,5
-1,8
0,5
-0,2
23,9

-985,7
-336,6
-68,1
-2,1
-52,4
-10,1
-128,2
-79,5
-91,1
3,9
-262,1
-0,1
-689,1
-12,0
-4,8
-6,1
-271,2

TOTALT STYRELSER/NÄMNDER	

-3 033,1

-3 048,7

-15,6

-2 999,2

FINANSIERING				
Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
Pensionskostnader
Realisationsvinster
Reserver:
Löne- och prisstegring
Anslag till förfogande KF & KS
Reserv för tågtrafik, E 22 mm
Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder
Övriga reserver

22

163,6
-96,1
3,0

172,6
-103,7
-7,0

8,9
-7,6
-10,0

160,6
-83,1
2,9

6,8
-0,8
0,0
-0,8
-5,6

57,2
0,0
0,0
0,0
0,0

50,4
0,8
0,0
0,8
5,6

82,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Skatteintäkter och statsbidrag
Avskrivningar
Utlåningsavgifter
Utdelning
Finansnetto

3 088,5
-113,6
17,7
0,0
-29,4

3 053,1
-122,8
19,8
18,0
-17,0

-35,4
-9,2
2,1
18,0
12,4

2 952,6
-123,1
16,1
9,7
-16,0

TOTALT FINANSIERING	

3 033,4

3 070,2

36,8

3 001,5

RESULTAT	
Procentuellt resultat i förf. till skatteint/statsb.

0,3
0,01%

21,5
0,70%

21,2
0,69%

2,4

INVESTERINGSBUDGET	

295,9

196,8

99,0

266,6
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Årets investeringar
Kommunen har under 2013 gjort nettoinvesteringar

Kommunens arbete med Motorways Of the Sea

för totalt 197 mnkr jämfört med 2012 då nettoinves

(MOS) fortsätter och de totala investeringsutgifterna

teringen uppgick till 267 mnkr.

uppgick under 2013 till 22 mnkr, där det största

Kommunens enskilt största investering är arbetet

projektet var renovering av industrispår. Vidare har

med Johannishusåsen som blev färdigställt under

investeringarna inom gatuverksamheten uppgått till

2013. Oavsett det, kommer sannolikt en del smärre

ca 16 mnkr, där den största var Vedeby vägbro.

arbeten att tillkomma även under 2014.

Investeringar inom parkverksamheten uppgår till 15

Bland de fastighetsinvesteringar som gjorts
uppgår ca 29 mnkr investeringsutgifter inom för- och
skolfastigheter.
De totala investeringsutgifterna inom energieffekti

mnkr där paviljongen i Hoglands park var den största.
Kommunens investeringar inom VA-verksamheten
uppgick till 95 mnkr där investeringar förknippade
med Johannishusåsen är det största, och därutöver

viseringar och energiinvesteringar inom fastighets

investeringar i samband med exploateringar med

området uppgår till ca 19 mnkr.

ca 7 mnkr.

2013 års investeringsanslag

Budget

Utfall

Skattefinansierad Verksamhet mnkr		

Fastighetsverksamhet
Gata/trafikverksamhet
Gata/parkverksamhet
Hamnverksamhet
Gata/parkverksamhet utrustning
Summa tekniska nämnden
Skattefinansierat från avgift
Övriga förvaltningar
Investeringsreserv kommunstyrelsen*
Investeringsram Skattefinansierad total

94 437
49 591
15 924
10 457
500

36 049
37 818
15 066
1 762
68

170 909

90 763

23 881
0
194 790

14 919
105 682

34 988
6 006
60 111
101 105

33 476
1 449
65 67
100 596

5 389
495
200
644
100
2 500
7 209
5 343
2 000

5 251
465
191
774
132
2 341
2 461
1 494
1 811

23 881

14 919

Avgiftsfinansierat (mnkr)

VA ( exkl Johannishusås)
Hamnverksamhet
Johannishusås
Summa avgiftsfinansierad total
Fördelning övr förvaltningar
Inventarier och utrustning, BUN
Inventarier och utrustning, HN
Inventarier och utrustning, IFN
Inventarier och utrustning, KN
Inventarier och utrustning, SN
Inventarier och utrustning, UN
Inventarier och utrustning, ÄN
Inventarier och utrustning, KS/KLF
Inventarier och utrustning, KS/SEF
Summa förvaltningar

Nettovärde exploateringar		
Summa total Karlskrona kommun

295 895

-9 443
196 835

Investeringsramar bolagskoncernen			
Affärsverken
85 000
82 432
Karlskronahem
173 100
120 714
Kruthusen
3 000
6 201
Arena Rosenholm
0
261 100
209 347
Summa samlade verksamheten

556 995

406 182
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Resultaträkning

Karlskrona kommun och den samlade verksamheten (mnkr)

		Den samlade
	Kommunen		
verksamheten
mnkr

Not

Utfall
2013

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2012

1

769

808

1 804

1 806

2

-3 687

-3 630

-4 425

-4 355

Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar		

-2 918

-2 822

-2 621

-2 549

3

-123

-113

-283

-251

Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar		

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnader
Avskrivningar

-3 041

-2 935

-2 904

-2 800

4, 5

3 053

2 930

3 053

2 930

Resultat efter skatteintäkter		

12

-5

149

130

6
7

190
-181

198
-191

50
-159

51
-169

Resultat efter finansiella poster		

21

2

41

12

-4

15

Skatteintäkter/Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Årets resultat		
Balanskravsresultat
Resultat före extraordinära poster i % av skatteintäkter/statsbidrag

Noter

	Den samlade
	Kommunen
verksamheten
till resultaträkningen (mnkr)

Not 1 verksamhetens intäkter

Återbetalning från AFA sjukförsäkring

2013

2012

2013

2012

54

59

54

60

0,2

0,2

0,2

0

0

0

Not 2 Bidrag till statlig infrastruktur		
Upplösta bidrag till statlig infrastruktur
Avser bidrag till påfart Rosenholm
0,2
Summa

0

Not 3 Avskrivningar			

All beräkning av avskrivningar görs på anskaffningsvärden (linjär
metod). Avskrivningarna utgör en kostnad för förvaltningarna och
minskar det bokförda värdet på deras anläggningstillgångar i motsvarande grad. Investeringar som är gjorda 2013 och ianspråktagits
under året har börjat skrivas av månaden efter i anspråktagandet.
Avskrivningstiderna följer redovisningsreglementet och SKLs rekommendation.

Not 4 Skatteintäkter

24

Preliminär skatteinbetalning
2 505
Preliminär slutavräkning
innevarande år
-14
Slutavräkningsdifferens
föregående år
0
Mellankommunal kostnadsutjämning
-2

2 373

Summa skatteintäkter

2 402

2 489
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2 505 2 373

29

-14

29

0
0

0
-2

0
0

2 491 2 402

21

2

37

27

0,7%

0,1%

1,3%

0,4%

	Den samlade
	Kommunen verksamheten
2013

2012

2013

2012

Not 5 Statsbidrag och utjämning		
Utjämningsavgift/bidrag LSS
2
Inkomstutjämningsavgift
503
Kostnadsutjämningsavgift
-79
Regleringsavgift/bidrag
29
Kommunal fastighetsavgift
109

-6
476
-82
32
107

2
503
-79
29
109

-6
476
-82
32
107

Summa Statsbidrag

527

564

527

564

Redovisningen av den kommunala slutavräkningen baseras på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos.
Redovisningen av skatteintäkterna följer därmed rekommendation
nr 4. 2 från Rådet för Kommunal Redovisning, som publicerades i
december 2007. Mellankommunal kostnadsutjämning avser ersättning till Ronneby och Olofströms kommuner vid övertagandet av
hemsjukvården.

Not 6 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter externa banker
43
Utdelningar kommunala bolag
0
Borgens- och utlåningsavg. kom. bolag 21
Ränteintäkter kommunala bolag
119
Realisationsvinst
3
Övriga finansiella intäkter
4

38
3
17
127
3
10

43
0
0
0
3
4

38
0
0
0
3
10

Summa finansiella intäkter

190

198

50

51

Räntekostnader externa långivare
Räntekostnader kommunala bolag
Övriga finansiella kostnader

141
25
15

160
25
5

141
0
18

160
0
9

Summa finansiella kostnader

181

190

159

169

Not 7 Finansiella kostnader
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Balansräkning

Karlskrona kommun och den samlade verksamheten (mnkr)

			Den samlade
		Kommunen		verksamheten
mnkr

Not

Utfall
2013

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2012

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar

7

8

Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggn
2
1 749
1 606
4 198
Maskiner och inventarier
3
112
111
1 467
Pågående nyanläggningar
4
93
144
306

1

0

0

4 117
1 456
250

Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar
Andra långfristiga fordringar

5
6

Summa anläggningstillgångar

413
3 480

397
3 531

43
12

26
12

5 847

5 789

6 033

5 869

Bidrag till statlig infrastruktur

7

2

2

2

2

Omsättningstillgångar
Förråd
Pågående exploateringar
Andra kortfristiga fordringar
Likvida medel

8
8
9
10

2
117
291
161

2
127
365
241

46
117
422
179

36
127
500
264

571

735

764

927

6 420

6 527

6 799

6 798

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar		

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
1 094
37

1 061
27

Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande
12
176
153
176
Övriga avsättningar
12
20
10
133

153
120

Skulder					
Långfristiga skulder till kreditinstitut
13
4 278
4 312
4 473
Övriga långfristiga skulder
13
126
192
33
Övriga kortfristiga skulder
14
677
739
890

4 312
209
943

Summa skulder		

5 081

5 243

5 396

5 464

Summa eget kapital, avsättningar och skulder		

6 420

6 527

6 799

6 798

Borgensförbindelser och ställda panter
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner
Soliditet

169
1 313
319
17,8%

168
1 246
302
17,2%

72
1 313
319
16,1%

71
1 246
302
15,6%

Eget kapital
Varav årets resultat

11

15

1 143
21

1 121
2
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Noter

till balansräkningen (mnkr)

	Den samlade
	Kommunen verksamheten
2013

2012

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering

0
0
0

0
0
0

12
2
0

14
7
-6

Utgående anskaffningsvärde

0

0

14

16

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar**

0
0
0

0
0
0

-5
0
-2

-7
5
-2

Utgående ack avskrivningar

0

0

-7

-4

Not 1 Immateriella tillgångar

Pågåendenyanläggningar
Dataprogram

0

0

0

0

Summa immateriella tillgångar

0

0

7

12

Not 2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar

258
-27
0
0

Utgående restvärde

231

289
-28
-4
0

265
-27
0
0

297
-28
4
0

258

238

265

Ingående ackumulerat anskaffningsv. 1 853
Omklassificering
75
Årets anskaffningar
239
Försäljningar
-7

1 633 5 194 4 606
226
-5

243
-11

519
-5

2013

2012

2013

144
51
0
-102

129
140
0
-124

250
941
275
483
0
-217 -1 174

93

144

306

250

294
104
8
7
413

279
88
8
7
383

0
28
8
7
43

0
11
8
7
26

3 480
0
3 480

3 546
0
3 546

0
12
12

0
12
12

Not 7 Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Påfart Rosenholm
3
Upplöst belopp
-0,6
Årets upplösning
-0,2
Period för upplösning av bidraget
15 år

3
-0,4
-0,2
15 år

3
0,6
-0,2
15 år

3
-0,4
-0,2
15 år

Not 4 Pågående investeringar
Ingående ackumulerade pågående
nyanläggningar
Årets anskaffning
Försäljningar
Omklassificeringar (färdigställande)
Utgående ackumulerade pågående
nyanläggningar
Not 5 Aktier och andelar
Aktier Moderbolagskoncern
Övriga aktier och andelar
Förlagsbevis kommuninvest
Bostadsrätter
Summa aktier och andelar

Not 6 Långfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa långfristiga fordringar

2012

Utgående ack. anskaffningsvärde 2 092

1 853 5 442 5 195

Ingående ackumulerade avskrivningar -505
Återförd avskrivning pga försäljning
0
Omklassificering
0
Årets avskrivningar
-69

-442 -1 336 -1 181
0
0
0
0
3
0
-63 -143 -155

Not 8 Förråd och exploateringar
Tekniska förvaltningen
Affärsverkens förråd
Övriga förråd i den samlade verks.

2
0
0

2
0
0

2
43
1

2
33
1

Utgående ack. avskrivningar

-505 -1 476 -1 336

Summa förråd

2

2

46

36

117

127

117

127

Not 9 Andra kortfristiga fordringar
Kundfordringar
32
Fordringar koncernföretag
66
Interimsfordringar
105
Övriga kortfristiga fordringar
88
Summa kortfristiga fordringar
291

41
64
214
46
365

132
0
282
8
422

139
0
295
66
500

Not 10 Likvida medel
Koncernkonto
161
Konton delägda bolag och kommunalförb 0
Summa likvida medel
161

241
0
241

161
18
179

241
23
264

-574

In- och utgående ack. uppskrivn.

0

0

2

2

Ingående ack. nedskrivningar
Återförd nedskrivning pga försäljning
Årets nedskrivningar

0
0
0

0
0
0

-8
0
0

-8
0
0

Utgående ack. nedskrivningar

0

0

-8

-8

Summa fastigheter

1 749

1 606 4 196 4 117

Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. Ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 5 mnkr
och pågår underminst 1 år ingår lånekostnader. Under 2013 har
kommunens genomsnittliga ränta på lån använts 2,62% (3,29%)
Under året har totalt räntor på 3 103 tkr (2 510 tkr) aktiverats.

Not 3 Maskiner och inventarier
IB ackumulerat anskaffningsvärde
452
Årets anskaffningar
24
Försäljningar
0
UB ackumulerat anskaffningsvärde
476
IB ackumuleradeavskrivningar
-341
Återförd avskrivning pga försäljning
0
Årets avskrivningar
-24
UB ackumulerade avskrivningar
-364
UB bokfört värde
112

424
28
-17
452
-319
17
-21
-341
111

2 459
121
-22
2 564
-1 003
28
-111
-1 097
1 467

1 769
712
2 459
-939
-92
-1 003
1 456

Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom
1998 redovisas med restvärde.
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Pågående exploateringar

Not 11 Eget kapital
IB Eget kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital UB

1 121
21
1 143

1 119 1 057 1 034
2
37
27
1 121 1 094 1 061

Av kommunens egna kapital uppgår VA-kollektivets andel till 0,8
mnkr 2013 (-0,5).

K a r l s k r o n a  k o mm u n  o ch  d en  s a ml a d e  v e r k s a mhe t en
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	Den samlade
	Kommunen verksamheten
2013

2012

2013

2012

Not 12 avsättningar
Pensionsskuld
Ingående skuld
Åtagandeför garantipensioner
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Pensioner Räddningstjänsten

123
0
19
0

104
-7
9
17

123
0
19
0

104
-7
9
17

Utgående avsättn. pensionsskuld

142

123

142

123

30
5

25
1

30
5

25
1

0

4

0

4

35

30

35

30

Särskild löneskatt
Ingående skuld
Årets avsättning särskild löneskatt
Särskild löneskatt Räddningstjänstens
pensionsskuld
Utgående avsättning särskild
löneskatt

Från och med 2007 redovisas kommunens utgående pensionsskuld
enl RIPS07, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
Pensionsskulden är summan av pensionsreserverna för varje enskild
arbetstagare och pensionstagare. Pensionsreserven definieras i
RIPS07 som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar till
den del de anses vara intjänade när beräkningen görs. Från och med
2013 redovisas kommunens andel av Räddningstjänstens Östra
Blekinge avsättningar för pension här, tidigare har de redovisats
under interna skulder. 2012 års siffror har justerats för att visa detta.
Övriga avsättningar
Ingående skuld
Avsättning marksanering Pottholmen
Avsättning för uppskjutna skatter
Utgående saldo övriga avsättningar
Summa avsättningar

10
10
0
20

0
10
0
10

120
10
3
133

135
10
-25
120

196

163

310

273

Not 13 Långfristiga skulder
Externa långivare
Skulder koncernföretag
Finansiell leasing
Förutbetalda anslutningsavgifter VA

4 310
61
10
23

4 327 4 473 4 492
148
0
0
10
10
10
19
23
19

Summa långfristiga skulder

4 404

4 504 4 506 4 521

Återstående antal år VA (vägt snitt)

31

25

31

25

Not 14 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott ifrån kunder
Skulder till koncernföretag
Pension individuell del
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder

102
2
24
94
353
102

129
4
41
91
354
120

205
2
0
94
415
174

255
4
0
91
546
47

Summa kortfristiga skulder

677

739

890

943

Not 15 Borgensåtaganden,

ansvarsförb. och ställda panter
Egna hem
2
Kommunala företag, helägda
167
Övriga
0
Ansvarsförbindelser pensioner
1 313
Löneskatt ansvarsförb. pensioner
319

2
2
2
166
47
46
0
23
23
1 246 1 313 1 246
302
319
302

Summa borgensförbindelser och
ställda panter
1 800

1 716 1 704 1 620

Karlskrona kommun har i november 1993 (kommunfullmäktige
§ 189), ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens
förbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett ett eventuellt anspråkstagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlskrona kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att
per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 402 mnkr och totala tillgångar till 271 338 mnkr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 604 mnkr
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 647 mnkr. Lånebeloppet i kommuninvest uppgår per 2013-12-31 till 4 398 mnkr.
Pensionsåtagande förtroendevalda
Kommunens åtagande regleras i kollektivavtalet ”Bestämmelser om
pension och avgångsersättning förförtroendevalda” (PBF). Analys
har gjorts beträffande kommunens pensionsåtagande för de förtroendevalda som har varit engagerade på betydande del av heltid
(minst 40 % av heltid) alternativt heltid. Kommunens åtagande kan
ske i form av tre olika pensions- eller ersättningsformer. Dessa utgör
ålderspension, visstidspension och avgångsersättning.
Avgångsersättningen
Avgångsersättningen avser ett garanterat belopp på kort tid för att
trygga en omställning till ett annat arbete inärtid. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från
uppdraget och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF enbart
på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt.
Visstidspension
Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50
men före 65 års ålder uppfyller nedanangivna villkor: a) uppdraget
upphör vid utgången av mandatperioden, eller b) uppdraget upphör
före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse
enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller,om uppdragstiden
är mindre än 36 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag
under två på varandra följande mandatperioder. Visstidspension
bedöms utifrån hur stor del av en 12 årig period den förtroendevalde
innehaft uppdrag.
Ålderspension
Ålderspension utges efter ansökan till förtroendevald tidigast fr. o. m.
den månad varunder den förtroendevalde fyller 65 år och som då
avgår från pensionsgrundande uppdrag eller som intill dess haft rätt
till visstidspension eller sjukpension. Ålderspensionen samordnas
med allmän och annan intjänad pension.
Pensionsåtagandet
Åtagandet är oerhört svårt att bedöma och är avhängigt av såväl valresultat i kommunfullmäktigevalet som förtroendemäns val att bejaka
upprätthållandet av ett uppdrag över tid. Respektive partiorganisations beslut omtillsättande av uppdrag påverkar också kommunens
åtagande. Kommunen har gjort en bedömning utifrån ett sämre
scenario då dels majoritetsskifte sker efter ett val och dels att förtroendemän inom ett parti inte får förnyat förtroende inom respektive
organisation. Vidare har antagits att någon samordning inte kan ske
då någon annan inkomst inte föreligger. Detta får betraktas som den
yttersta och maximala riskbedömningen.
Antal aktuella förtroendemän fördelat på typ av pensions- eller
ersättningsåtagande samt årskostnad
Ålderspension
Visstidspension
Avgångsersättning

3 st
7 st
4 st

under 12 månader=
under 12 månader=
under 12 månader=

0,6 mnkr
2,9 mnkr
1,9 mnkr

Beräkning av kostnad
En schablon har använts för att beräkna kommunens åtagande med
en standardberäkning för respektive ersättningsform. När dessa
har vägts samman kan kommunens åtagande beräknas till 5,4 mnkr
uttryckt i årstakt. Denna kostnad kan sedan fortgå x antal år beroende på när den förtroendevalde kan redovisa nya inkomster som
kan samordnas med kommunens åtagande. En avgångsersättning
utbetalas dock under max 3 år. I ansvarsförbindelsen ingår ett värde
av 5,4 mnkr under tre år, dvs 16,2 mnkr för 2013 (15,6).
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Betalningsflödesrapport
Karlskrona
kommun och den samlade verksamheten (mnkr)
		Den
samlade
	Kommunen
verksamheten
mnkr

Not

Utfall
2013

Utfall
2012

Utfall
2013

Utfall
2012

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (-)
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster
Justering avsättningar

769
-3 687
0
33

808
-3 630
0
0

1 804
-4 425
0
36

1 806
-4 355
-241
-23

Summa verksamhetens nettokostnader		

-2 885

-2 822

-2 585

-2 813

3 053
9

2 930
7

3 053
-109

2 930
-118

Betalningsflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet		

177

115

360

-1

Betalningsflöde från förändringar av rörelsekapitalet:
Ökn(-)/minsk(+) lager
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder

10
74
-62

-31
8
122

0
78
-53

-34
7
81

Summa rörelsekapitalförändring		

22

99

25

54

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

199

214

385

53

0

0

0

0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansnetto

INVESTERINGAR
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i fastigheter (-)

1

-144

-226

-244

-373

Investeringar i inventarier (-)

1

-11

-28

-121

0

Investeringar i pågående investeringar(-)

1

-50

-15

-32

0

Investeringar av finansiella tillgångar (-)

3

-32

-7

-17

0

2,4

6

7

27

28

Investeringsnetto		

-231

-269

-387

-345

51

-276

0

1

-100

559

-15

488

Finansieringsnetto		

-49

283

-15

489

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		

0

0

0

0

Periodens kassaflöde		

-80

230

-18

197

Likvida medel vid årets början
Likvida medel per 2013-12-31 resp 2012-12-31
Förändring likvida medel

241
161
-80

11
241
230

197
179
-18

67
264
197

Avyttrade anläggningstillgångartillgångar (+)

FINANSIERING
Ökn(-)/minsk(+) utlåning
Ökn(+)/minsk(-) upplåning
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Noter

till betalningsflödesrapport (mnkr)
	Den samlade
	Kommunen verksamheten
2013

2012

NOT 1 Investeringar av materiella tillgångar

2013

	Den samlade
	Kommunen verksamheten

2012

2013

2012

NOT 3 Investeringar av finansiella tillgångar

2013

2012

Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar

11
144
50

28
226
15

121
244
32

373

Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter

0
32
0

0
0
0

0
17
0

0
0
0

Summa

205

269

397

373

Summa

32

0

17

0

NOT 2 Avyttrade materiella tillgångar

Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)

1
0
5
3

0
0
5
5

16

Summa

6

5

27

11

NOT 4 Avyttrade finansiella tillgångar

0
0
28
0

Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter
(bokfört värde)

0
0
0
0

0
-1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

28

Summa

0

0

0

0
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Tekni s k a  n ä mn d en / VA - v e r k s a mhe t en

Resultaträkning
Tekniska nämnden/VA-verksamheten (tkr)
2013

2012

132 930
18 277
-111 473
-23 439

128 343
19 226
-108 102
-20 881

Verksamhetens nettokostnader

16 295

18 586

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3 398
-18 354

5 450
-20 141

1 339

3 895

0
0

0
0

1 339

3 895

2013

2012

629 963
4 212

472 145
86 433

743

574

111

111

635 029

559 263

0

0

Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Kortfristiga fordringar                                 
Likvida medel                                               

0
5 410
4 216
400
-597

0
6 302
1 464
446
-54 746

Summa omsättningstillgångar

9 429

-46 534

644 458

512 729

Verksamhetens intäkter extern
Verksamhetens intäktern koncerninternt
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansnetto
Extraordinära poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av eget kapital

Balansräkning
Tekniska nämnden/VA-verksamheten (tkr)
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Fastigheter
Pågående nyanläggning
Maskiner och inventarier		
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar				
Bidrag till statlig infrastruktur

Summa tillgångar				
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Eget kapital och skuldeR			
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2013

2012

451
-1 339

4 346
-3 895

-888

451

Avsättningar
Övriga avsättningar

0

0

Summa avsättningar

0

0

-619 000

-489 000

-22 879

-18 851

-641 879

-507 851

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

-1 691

-5 330

Summa kortfristiga skulder

-1 691

-5 330

-644 458

-512 730

2013

2012

Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder kommunen
Kortfristiga skulder koncernen
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0
0
-1 054
2 272
-2 909

0
0
-75
-466
-4 789

Summa				

-1 691		

Eget kapital		
Eget kapital, ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder 		
Långfristiga skulder till kommunen
Långfristiga skulder till koncernföretag
Långfristiga skulder, anslutningsavgifter
Summa långfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder				

Noter

till balansräkningen (tkr)

NOT 1

-5 330
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Medarbetare
i Karlskrona kommun

Ett gemensamt uppdrag
– att ge service till våra kunder

Medarbetare

Syftet med redovisningen i del 2 är att ge en

Inledning

kommunen. Resultatet av redovisningarna i del 1

Karlskrona kommuns medarbetarredovisning för
2013 består av två delar samt två bilagor. Del 1 är en
beskrivning av kommunövergripande mål, uppdrag
och aktiviteter inom område Human Resources (HR)
som har genomförts under 2013. Beskrivningen
utgår från områdena Kompetensförsörjning, Hälsa &
Arbetsmiljö samt Löner & Avtal. Del 2 är medarbe
tarstatistik med analys och kommentarer. Statistiken
har sammanställts i tabeller utifrån områdena
Personalbild, Kompetensförsörjning och Närvaro/
Frånvaro.

Syfte

32

operativt användbar uppföljning av personalarbetet i
och 2 ska leda fram till en dialog om vilka föränd
ringar och förbättringar som behöver göras.

Metod
I årsredovisningen presenteras underlag hämtat från
projekt- och programbeskrivningar, från kvalitativa
uppföljningar samt från kommunens HR-system
Heroma.

Kommunövergripande mål,
uppdrag och aktiviteter inom
Human Resources
Karlskrona kommuns samlade verksamhet är

Syftet med redovisningen i del 1 är att följa upp

Blekinge läns största service- och arbetsgivare med

kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2013

5 340 medarbetare inom förvaltning och 243 med-

samt ge en kort beskrivning av det kommun

arbetare inom bolag. Oavsett var vi arbetar inom

övergripande personalpolitiska arbete som bedrivits.

kommunen har vi ett gemensamt uppdrag – att ge
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M e d a r b e t a r e i  K a r l s k r o n a  k o mm u n

me d a r b e t a r e

service till våra kunder – och nyckelordet är bemöt

mentation av rekryteringsarbetet i Karlskrona

ande. Ett gott bemötande är ledstjärnan för alla som

kommun genomförts. Arbetet har involverat HR-

jobbar i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

strateger, personalspecialister, chefer och fackliga

För att våra nuvarande och potentiella medarbetare

företrädare. Resultatet är en tydlig, dokumenterad

ska uppfatta kommunen som en intressant arbets

och implementerad rekryteringsprocess och effekter

givare har vi arbetat med ett antal olika mål, uppdrag

i form ett effektivare rekryteringsarbete hörs från

och aktiviteter under 2013 i syfte att stärka vårt

både chefer och fackliga företrädare.

arbetsgivarvarumärke och vår attraktionskraft.

Anställningsprövning - anställningsstopp

Kompetensförsörjning

Personaldelegationen har under 2013 anställnings

”Att vara öppen för ny kunskap och kompetensut-

Övriga tjänster och tillsättningar har prövats på

veckling på jobbet leder till personlig utvec kling. Vi

förvaltningsnivå med godkännande av förvaltnings

blir mer framgångsrika och vi erbjuder bättre service

chef.

till våra medborgare. ”
– Personalpolitiskt program 2012
Konkurrensen om arbetskraft ökar i takt med

prövat alla nyinrättade tjänster i Karlskrona kommun.

Kommunledningsförvaltningen införde anställ
ningsstopp för extern tillsättning på kommunens alla
administrativa tjänster under 2013 i syfte att skapa

kommande generationsväxling, brukares och

en intern rörlighet i samband med genomförande av

medborgares förändrade förväntningar, den tekniska

projekt Administrativa processer.

utvecklingen och konkurrensutsättning. Arbetet med
att vara en attraktiv arbetsgivare för att bl a klara
kompetensförsörjningen måste därför ha hög
prioritet de närmaste åren. Vi har en relativt god
tillströmning av sökande till lediga befattningar men
inom bl a skola, omsorg och samhällsbyggnad har
det blivit svårare att hitta rätt kompetens. Vi vet att
ca 150 medarbetare i genomsnitt per år kommer att
gå i pension de närmaste åren och vi följer SKL:s
fyraåriga kommunikationssatsning Sveriges
Viktigaste Jobb som lanserades i december 2011 för
att kunna använda resultaten i vårt eget arbete.
Karlskrona Kompetenscenter (KKC)
En attraktiv arbetsgivare erbjuder medarbetare
kompetensutveckling och arbetar systematiskt med
kompetensförsörjning. KKC är sedan 2008 perma
nent verksamhet, en professionell leverantör inom
område kompetensutveckling för kommunens
samlade verksamhet. Karlskrona kommun är en av
få kommuner i Sverige som valt att ta ett samlat
grepp kring kompetensutveckling och den utvärde
ring som genomförts visar att det är det mest
effektiva sättet för Karlskrona kommun att bedriva
kompetensutveckling.

Systemstöd kompetens
”Rätt kompetens är framtidsfrågan för välfärdens
arbetsgivare” säger SKL, vår arbetsgivarorganisa
tion. För att möta denna framtidsfråga på ett
effektivt och systematiskt vis behövs systemstöd för
kartläggning av nuvarande kompetens samt
matchning och planering för kommande
kompetensutvecklings/-försörjningsbehov på lång
och kort sikt. En förstudie är genomförd och ett
förankringsarbete pågår i de större förvaltningarna
avseende införande av KOLL på kompetens som
levereras av Kommentus/SKL.
Gemensam bemanning – intern rörlighet
Projekt gemensam bemanning startades under
hösten 2013 på uppdrag av kommunfullmäktige som
vill se en sammanhållen organisatorisk enhet för
bokning av vikarier samt ett flexibelt, moderna och
gemensamt bemanningssystem. Projektet kommer
att pågå under 2014. Förväntade effekter är stärkt
arbetsgivarvarumärke, effektivare bemanning, ökad
intern rörlighet mellan förvaltningarna och färre antal
timavlönade medarbetare. I budget 2013 gav
kommunfullmäktige även i uppdrag att ”uppmuntra
medarbetare som vill bredda sin kompetens genom

Processkartläggning rekrytering

intern rörlighet”. Detta projekt är ett led i det arbetet

Att ha kvalitetssäkrade rekryteringar är ett av

liksom systemstöd för rekrytering som genomfördes

fundamenten i arbetet med kompetensförsörjning.

2012 samt systemstöd för kompetensutveckling/-

Under 2013 har en processkartläggning och –doku

försörjning som pågår.
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Personalpolitiskt program – fokus ledarskap och

bilden av att ”tillsammans bygger vi en katedral

medarbetarskap

istället för att var och en av oss hugger sten”.

Kommunfullmäktige angav som budgetmål 2013
perspektiven ledarskap och medarbetarskap i det

Hälsa och arbetsmiljö

personalpolitiska programmet. Det innebär att

”Det är många faktorer som är viktiga för att vi ska

kommunens samlade verksamheter på arbetsplats

må bra. På jobbet gäller det bland annat våra lokaler,

nivå har satt mål utifrån dessa två perspektiv i syfte

arbetsredskap och vårt arbetsklimat. Utanför jobbet

att nå de förväntningar som finns angivna i det

handlar det om hur var och en väljer att leva sitt liv.

personalpolitiska programmet. Exempel på mål från

Med en bra arbetsmiljö och egna kloka val ökar

verksamheterna är:

förutsättningarna för ett långt och hållbart liv. ”

• ”Varje medarbetare bidrar årligen med minst ett

– Personalpolitiskt program 2012

förbättringsförslag”
• ”Vi har uppdragsbeskrivningar”

met är det många faktorer som påverkar vårt

• ”Vi har en tydlig och rak feedback”

mående – både på jobbet och privat. Som arbetsgi

• ”Bättre insyn och engagemang i xx verksamhet”

vare är det vårt uppdrag att skapa så goda förutsätt

Kommunfullmäktige sätter varje år ett budgetmål för

ningar som möjligt för att våra medarbetare ska

det personalpolitiska programmet. I det framgår

kunna må bra på jobbet. Vårt samverkansavtal, vår

vilket/vilka perspektiv kommunens samlade

arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy är några av de

verksamhet ska arbeta med under året.

dokument som säkerställer att våra medarbetare får

Ledarskap och ledarutveckling
Alla chefer i Karlskrona kommun (ca 230) deltar
kontinuerligt i ledarutveckling. Vi arbetar syste
matiskt med att utveckla vårt Ledarprogram steg
1 och 2 tillsammans med övriga kommuner i länet

en likartad möjlighet att må bra på jobbet. Vi kan
konstatera att sjukfrånvaron har ökat under 2013
med en dag/medarbetare/år. Nedan redovisas några
av de aktiviteter/uppdrag som genomförts under
2013 i syfte att minska sjukfrånvaron.

som också deltar i utbildningen. Utbildningen

Kommunhälsan

omfattar tidsmässigt ca 1 år per steg. Steg 1 vänder

Vi tillhör de kommuner som har en inbyggd företags

sig till den som är ny chef i kommunen och steg 2 är

hälsovård. Kommunhälsan är vårt center för

en fördjupning med förkunskapskrav steg 1.

hälsoutveckling på motsvarande vis som KKC är vårt

Blekinges Framtida Chefer är en ny satsning som vi

center för kompetensutveckling. En inbyggd samlad

gjort under 2013. Syftet med utbildningen är dels

verksamhet ger oss möjlighet att jobba förvaltnings

kompetensförsörjning dels att vara en intressant

övergripande med bl a förvaltningsring samt olika

arbetsgivare. Utbildning vänder sig till medarbetare

typer av erbjudanden till medarbetare som är

som i framtiden vill ha ett chefsuppdrag. Även denna

sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna. Inrikt

utbildning bedriver vi tillsammans med övriga

ningen för Kommunhälsan de kommande åren är att

kommuner i länet. Chefsdagarna 2013 genomfördes

arbeta hälsofrämjande och –förebyggande för att

enligt plan med tema Vision 2013 & Förbättringsar

därmed minska behovet av rehabiliterande aktivi-

bete på våren samt Kommunalt entreprenörskap och

teter. Hälsoinspiratörer ingår som en del i strategin

innovation på hösten.

och finns på varje förvaltning.

Introduktion för nya medarbetare

Medarbetarundersökning

Två gånger per år (höst och vår) genomförs en

Under 2013 har Karlskrona kommun genomfört en

övergripande introduktion för nya medarbetare i

ny typ av medarbetarundersökning. Kommunfull

syfte att ge en helhetsbild av den kommunala

mäktiges mål för medarbetarundersökningen var:

verksamheten så att nya medarbetare snabbare ska

• ”Andelen som svarar på våra medarbetarenkäter

uppleva sig som en del i en större helhet oavsett
vilken förvaltning man arbetar på. Vi vill förmedla
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• ”Andelen nöjda medarbetare ska öka i våra
medarbetarenkäter – minst 92 %”

me d a r b e t a r e

2014 ska alla förvaltningar tillämpa KIA. Det kommer
att innebär att uppföljning av arbetsskador och

Vi valde att genomföra HME – hållbart medarbeta

tillbud kommer att ske på ett kvalitetssäkrat och

rengagemang – SKL:s verktyg för att kartlägga

systematiskt vis och kommer att ingå som en del i

arbetsmiljö och engagemang hos våra medarbetare.

årsuppföljningen av område Hälsa.

Resultatet visade på en ökad svarsfrekvens från
70 % – 76 % - dock inte i nivå med KF:s mål som var

Löner och avtal

85 %. Andelen nöjda medarbetare är inte mätbart i

”Lönen ska stimulera till personligt engagemang

HME. Dock svarar 91 % att arbetet känns menings

och att verksamheten når sina mål”

fullt. Sämst resultat i enkäten får frågan kring

– Personalpolitiskt program 2012

arbetsbelastning (en specifik tilläggsfråga för
Karlskrona kommun). Endast 46 % av våra medar
betare upplever att de hinner med sina arbetsupp
gifter på utsatt tid.

Löneöversyn
Under året tecknades nya huvudöverenskommelser
(HÖK) innehållande allmänna bestämmelser och
löneavtal. Kommunen har deltagit i detta arbete

Friskvård

inom SKL. De flesta avtalen är nu nivålösa och

I vår friskvårdspolicy ingår en friskvårdstimme i

innehåller inga individgarantier. Det ger förutsätt

veckan. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar

ningar för ett bra lokalt arbete med lönebildning i

mellan förvaltningar och arbetsplatser. De frisk

samverkan mellan arbetsgivare och fackliga

vårdsaktiviteter som funnits att tillgå för alla medar

organisationer. Löneöversyn har genomförts på alla

betare i Karlskrona kommun har under 2013 har

avtalsområden och ett antal prioriterade områden

simning en gång i veckan i någon av kommunens

har identifierats. Häribland kan nämnas läraryrken

simhallar samt möjlighet att gympa kostnadsfritt

(angavs i kommunfullmäktiges uppdrag), yrken inom

flera gånger i veckan.

socialtjänsten, chefer, sjuksköterskor, personliga

För de medarbetare som inte har möjlighet att

assistenter, anläggningsarbetare och fordonsförare.

tillämpa friskvårdstimmen utgår ett ekonomiskt

Karlskrona kommun tillämpar arbetsvärderings

bidrag för friskvårdsaktivitet på fritiden.

systemet BAS vid lönesättning och omvärdering av

Systematiskt arbetsmiljöarbete –SAM

svårighetsgrad i förändrade befattningskrav.

Arbetsmiljöarbete är ett strategiskt och långsiktigt

Samverkansavtal 2013

arbete som ställer krav på kompetens hos förtroen

Ett nytt kollektivavtal i form av ett samverkansavtal

devalda politiker, chefer, skyddsombud och medar

tecknades i februari 2013. Ett samverkansavtal är

betare. Vi ser det systematiska arbetsmiljöarbetet

fundamentet för våra medarbetares möjligheter till

som en viktig del i vardagsarbetet, på arbetsplats

delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Under

träffar, i samverkansgrupper (tillika skyddskommit

2013 har arbetsgivare och arbetstagarorganisationer

téer) och vid medarbetarsamtal. Under 2013 har vi

tillsammans utbildat ca 300 personer – chefer och

erbjudit utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete

fackliga företrädare – i samverkansavtalet. Syftet

samt uppdaterat vårt intranät med ett kommunge

med utbildningen har varit att påbörja implemen

mensamt material i syfte att stärka och bedriva det

teringen av avtalet så att det blir en del i vardags

systematiska arbetsmiljöarbetet på likartat vis inom

arbetet för chefer och medarbetare. Arbetsplats

kommunens samlade verksamhet.

träffar ska genomföras minst en gång per månad

KIA – systemstöd vid arbetsskador och tillbud

och ta sin utgångspunkt i Samverkansavtal 2013.

Under 2013 har ett systemstöd för att registrera
arbetsskador och tillbud successivt införts på
kommunens förvaltningar. Vid årets slut har flertalet
förvaltningar infört systemet och planen är att under
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Personalbild, Kompetensförsörjning,
Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Personalbild

Antal tillsvidareanställda medarbetare
fördelat på kön

Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag är med
sina 5 583 tillsvidare- och visstidsanställda medar

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i Karlskrona

betare länets största arbetsgivare. En stor arbetsgi

kommuns samlade verksamheter uppgick vid

vare med 11 förvaltningar och 4 bolag. Andelen

årsskiftet till 5 248 medarbetare, varav 5 005 är

månadsavlönade medarbetare inom Karlskrona

anställda inom de kommunala förvaltningarna och

kommuns samlade verksamhet är 94 % vilket är

243 inom bolagen. Inom förvaltningarna ökade

samma nivå som 2012. Andelen medarbetare som

antalet tillsvidareanställda medarbetare med

arbetar heltid är 66 % vilket är en ökning med

18 personer och inom bolagen med 13 personer.
Av förvaltningarnas tillsvidareanställda medarbe

1 %enhet jämfört med 2012.

tare är andelen kvinnor 82 % och andelen män 18 %
vilket är samma relation som rådde 2012. Av
bolagens tillsvidareanställda medarbetare är
andelen kvinnor 30 % och andelen män 70 % vilket
även det motsvarar samma relation som 2012.

Kvinnor
2013

Män
2013

Totalt
2013

Andel
kvinnor
2013

 Tillsvidareanställda medarbetare per förvaltning
Barn- och ungdomsförvaltningen
Handikappförvaltningen

Ökning/
minskning
2012
män

Ökning/
minskning
2012
totalt

1 320

200

1 520

87%

-19

-10

-29

522

117

639

82%

29

9

38
2

Idrotts- och fritidsförvaltningen

21

8

29

72%

2

0

Kommunledningsförvaltningen

41

31

72

57%

3

2

5

Kulturförvaltningen

42

18

60

70%

-4

-1

-5

30

12

42

71%

3

0

3

Serviceförvaltningen

265

74

339

78%

-11

-1

-12

Socialförvaltningen

125

43

168

74%

9

0

9
-6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

50

168

218

23%

0

-6

195

123

318

61%

3

-10

-7

Äldreförvaltningen

1 489

111

1 600

93%

15

5

20

Totalt

4 100

905

5 005

82%

30

-12

18

Utbildningsförvaltningen

36

Ökning/
minskning
2012
kvinnor
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Kvinnor
2013

Män
2013

Totalt
2013

Andel
kvinnor
2013

Tillsvidareanställde medarbetare per bolag

Ökning/
minskning
2012
kvinnor

Ökning/
minskning
2012
män

Ökning/
minskning
2012
totalt

Affärsverken

45

138

183

25%

2

5

7

Karlskronahem

14

22

36

39%

0

2

2

1

3

4

25%

0

0

0

Utveckling i Karlskrona

Kruthusen

14

6

20

70%

2

-2

0

Totalt

74

169

243

30%

4

5

9

Antal årsarbetare
Begreppet årsarbetare avser tillsvidareanställda

Antal visstidsanställda medarbetare
fördelat på kön

medarbetare, hel-och deltidstjänster omräknat till

Antalet visstidsanställda medarbetare i Karlskrona

heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som

kommun var vid årsskiftet 338 personer vilket är en

används när man i jämförande syfte beskriver

minskning med 8 personer jämfört med föregående

volymen anställda. Vid årsskiftet fanns 4 940

år. Andelen kvinnor med en visstidsanställning är

årsarbetare inom de kommunala förvaltningarna och

67 % och andelen män 33 % vilket innebär att

243 inom bolagen. Motsvarande siffra för 2012 var

fördelningen kvinnor/män är något jämnare jämfört

4 902 för förvaltningarna och 230 för bolagen.

med andelen tillsvidareanställda medarbetare (se
ovan).

Andel

Ökning/

Ökning/

Ökning/

Totalt
2013

kvinnor
2013

minskning
2012
kvinnor

minskning
2012
män

minskning
2012
totalt

43

141

70%

15

20

35

8

31

74%

-8

-4

-12

0

0

0

-1

0

-1

Kvinnor
2013

Män
2013

Barn- och ungdomsförvaltningen

98

Handikappförvaltningen

23

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Visstidsanställda medarbetare per förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

6

3

9

67%

2

-1

1

Kulturförvaltningen

1

2

3

33%

0

1

1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

3

3

6

50%

2

1

3

Serviceförvaltningen

6

5

11

55%

0

2

2

17

3

20

85%

-9

1

-8

Socialförvaltningen

6

7

13

46%

2

0

2

Utbildningsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

29

21

50

58%

-4

-1

-5

Äldreförvaltningen

44

7

51

86%

-15

-4

-19

233

102

335

67%

-16

15

-1

Totalt

Timavlönade medarbetare
311 årsarbetare inom kommunens förvaltningar är

andelen män är 24 % vilket innebär en något

timavlönade vid 2013 års utgång. Det är en minsk

jämnare fördelning jämfört med andelen tillsvidare

ning med 21 årsarbetare jämfört med föregående år.

anställda medarbetare (se ovan).

Andelen kvinnor som timavlönas är 76 % och
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Kvinnor
2013

Män
2013

Totalt
2013

Timavlönade medarbetare Förvaltning
Barn- och ungdomsförvaltningen

47,9

13,9

61,8

Handikappförvaltningen

Andel
kvinnor
2013
%

Ökning/
minskning
2012
kvinnor

Ökning/
minskning
2012
män

Ökning/
minskning
2012
totalt

78

7,4

0,7

8,1

51,9

25,8

77,7

67

-10,2

1

-9,2

Idrotts- och fritidsförvaltningen

0,5

0,1

0,6

83

-0,3

0

-0,3

Kommunledningsförvaltningen

8,9

10,4

19,3

46

-0,9

1,7

0,8

Kulturförvaltningen

1,1

0,5

1,6

69

0,1

0

0,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,1

0,1

0,2

50

-0,1

0,1

0

Serviceförvaltningen

9,0

2,0

11,0

82

-1,5

-1,9

-3,4
-1,1

Socialförvaltningen

4,5

1,8

6,3

71

-0,8

-0,3

Tekniska förvaltningen

3,7

4,5

8,2

45

1,2

1

2,2

Utbildningsförvaltningen

1,7

1,6

3,3

52

-0,7

1,2

0,5

Äldreförvaltningen

106,1

15,3

121,4

87

-14,5

-1,6

-16,1

Totalt

235,4

76,0

311,4

76

-20,3

1,9

-18,4

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom

Vårt avtal om möjlighet till önskad sysselsättnings

förvaltningarna uppgår till 92,5 % vilket är en ökning

grad är värt att notera i detta sammanhang. Avtalet

med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år.

innebär att medarbetare har möjlighet att önska sig

För bolagen finns inte den genomsnittliga sysselsätt

lägre sysselsättningsgrad (lägst 75 % av en heltid) i

ningsgraden att tillgå redovisad på helhet. I tabellen

förhållande till en heltidstjänst utan att ange orsak.

nedan framgår resp bolags genomsnittliga syssel

På samma vis kan den medarbetare som inte har en

sättningsgrad. Skillnaden mellan kvinnors och män

heltidstjänst önska sig högre sysselsättningsgrad

genomsnittliga sysselsättningsgrad i förvaltningarna

upp till heltid.

är 92 % för kvinnor och 96 % för män.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad Förvaltning

38

2013
Kvinnor
%

2013
Män
%

2013
Totalt
%

2012
Kvinnor
%

2012
Män
%

2012
Totalt
%

Barn- och ungdomsförvaltningen

95

95

95

95

96

95

Handikappförvaltningen

92

96

93

92

95

93

Idrotts- och fritidsförvaltningen

88

100

91

88

100

91
98

Kommunledningsförvaltningen

98

99

98

97

98

Kulturförvaltningen

95

99

96

93

96

94

Samhällsbyggnadsförvaltningen

97

98

97

96

94

95

Serviceförvaltningen

91

95

92

90

96

92

Socialförvaltningen

98

99

98

98

99

98

Tekniska förvaltningen

96

99

98

97

99

98
96

Utbildningsförvaltningen

96

96

96

96

95

Äldreförvaltningen

86

90

89

86

88

86

Totalt

92

96

92

91

96

92
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2013
Kvinnor
%

2013
Män
%

2013
Totalt
%

2012
Kvinnor
%

Affärsverken

25

2

5

Karlskronahem

39

0

Kruthusen

25

0

Utveckling i Karlskrona

70

2

-2

14

6

20

0

Totalt

30

4

5

74

169

243

9

Genomsnittlig sysselsättningsgrad Bolag

2012
Män
%

2012
Totalt
%

Ökning/
minskning
2012

45

138

183

2

14

22

36

2

0

1

3

4

0

7

Kompetensförsörjning
Strategisk kompetensförsörjning är det områden där

Chefer Karlskrona kommun
Tsv-anställda
Ansv kod Beskrivning

Karlskrona kommuns samlade verksamheter
behöver förbättras radikalt. Vi behöver arbeta på ett

Kvinnor
2013

A     FC el motsv

betydligt mer systematiskt vis för att få en god bild
sörjning. Redovisningen nedan saknar innehåll bl a
pga bristande systemstöd. Den är avsedd att sätta

Andel
kvinnor
%

Totalt
2013

7

5

58

12

22

16

58

38

C     Enhetschef el motsv

116

56

67

172

Totalt

145

77

65

222

B    Avd chef el motsv

av framtida utmaningar avseende vår kompetensför

Män
2013

fokus på behovet av uppföljning inom område
kompetensförsörjning .
Inom område kompetensförsörjning finns ett antal
relevanta uppföljningsmått som kommer att utveck
las under 2014.

Pensionsavgångar 2013 – 2022
Inom perioden 2013 – 2022 kommer 26 % av
förvaltningarnas tillsvidareanställda medarbetare att
gå i pension. Detta grundar sig på en pensionsålder
på 65 år.

Pensionsavgångar > 40 per yrkesgrupp
Usk/vårdbiträde/skötare/vårdare
Lärare grundskola
Handläggning/administration*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totalt

21

38

39

46

50

33

38

42

39

42

388

8

12

18

14

22

20

11

12

6

15

138

11

10

14

10

16

8

14

14

13

12

122

Förskollärare

3

6

8

10

12

11

12

7

18

14

101

Barnskötare/dagbarnvårdare

4

5

9

6

8

9

13

9

8

7

78

Ledning*

1

5

5

8

6

6

7

9

13

8

68

Lärare gymnasium

5

3

8

6

8

5

10

9

4

5

63

Kock & måltidspersonal

6

Skolläkare/distrikt-/sjuk-/skolsköterska
Totalt

59

5

7

7

7

5

7

9

7

3

63

3

4

6

4

7

3

7

6

3

43

87

112

113

133

104

115

118

114

109

1064

*Övergripande vht, planering, utredning, skola/fritid, äldreomsorg, ekonomi, personal, löner, reception, telefoni
**Barn-/äldreomsorg, skola, fritid, rektorer, övergripande vht
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Andel
(%)
Kvinnor

Andel
(%)
Män

Barn- och ungdomsförvaltningen

53

72

56

-2

Handikappförvaltningen

50

68

54

0

Idrotts- och fritidsförvaltningen

75

62

71

4

Kommunledningsförvaltningen

63

60

62

-5

Frisknärvaro Förvaltning

Antal sökande till lediga tjänster
Via vårt rekryteringsverktyg Talent Recruiter –
Kommunrekrytering (Kommentus/SKL) som infördes

Kulturförvaltningen

62

84

69

-7

Samhällsbyggnadsförvaltningen

65

63

60

-4

haft till lediga tjänster under 2013. Denna uppföljning

Serviceförvaltningen

55

66

57

-1

kommer att bli mer detaljerad framöver och innehålla

Socialförvaltningen

65

63

64

3

information per förvaltning, antal utannonserade

Tekniska förvaltningen

47

65

61

1

tjänster m. m.

Utbildningsförvaltningen

67

75

70

-2

under 2012 kan vi följa upp hur många sökande vi

Antal sökande/månad
till lediga tjänster

1400
1200

Äldreförvaltningen

39

48

39

-1

Totalt

49

66

52

-1

*(procentenheter) jfr 2012

1000
800

Frisknärvaro Bolag

600
400

Affärsverken

53

72

56

-2

200

Karlskronahem

50

68

54

0

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

0

Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Att arbeta hälsofrämjande innebär att arbeta med
helheten – individ, grupp och organisation. Insatser
ska inte bara fokusera individens livsstil utan även
att utveckla hälsofrämjande psykosociala- och
fysiska arbetsmiljöer. Ett positivt arbetsklimat är en
förutsättning hög kvalitet i mötet med medborgare/
brukare/kunder/elever. Inom Karlskrona kommun
arbetar förvaltningar och bolag systematiskt och
strukturerat med hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser. Vår företagshälsovård –
Kommunhälsan – har en aktiv roll i detta arbete.

Frisknärvaro
Frisknärvaro definieras av Karlskrona kommuns
samlade verksamheter som att en medarbetare som
har 5 sjukdagar eller färre per år bedöms vara frisk.
Av tabellen nedan framgår att frisknärvaron i
förvaltningarna är 52 % vilket är 1 %enhet lägre än
föregående år. Frisknärvaron skiljer sig mellan
kvinnor och män där kvinnornas frisknärvaro 49 %,
är betydligt lägre än männens som är 66 %.
Kvinnornas frisknärvaro har minskat jämfört med
föregående år och männens har ökat. Bolagens
samlade frisknärvaro finns inte att tillgå till denna
redovisning. Uppdelat per bolag redovisas i tabell
nedan.

40

Andel Ökning/
(%)
minskning
Totalt
(%*)
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Kruthusen

75

62

71

4

Utveckling i Karlskrona

63

60

62

-5

Antal sjukdagar per medarbetare
Rapporter om att sjukfrånvaron ökar i landet har
kommit sedan 2011, både inom privat och offentlig
sektor. Det är gruppen unga medarbetare och
diagnoser inom det psykosociala området som ökar.
I Karlskrona kommun har vi inte sett den utveck
lingen förrän under 2013. Och gruppen unga
medarbetares sjukfrånvaro fortsätter att minska –
om än marginellt. Samtliga övriga mätområden inom
sjukfrånvaron ökar – övriga åldersgrupper, antal
dagar och frånvarointervall.
Under 2013 ökade sjukfrånvaron inom förvaltning
arna med 1 dag till 20 dagar/medarbetare/år.
Männens sjukfrånvaro ökade med 3 dagar till 15
dagar/medarbetare/år och kvinnornas med 1 dag till
21 dagar/medarbetare/år. Inom bolagen är sjukfrån
varon låg med 4 dagar/medarbetare/år vilket är en
minskning med 1 dag/medarbetare/år. Kvinnornas
sjukfrånvaro i bolagen är 6 dagar/år vilket är en
minskning med en dag jfr 2012. Männens sjukfrån
varo är 3 dagar/år vilket är samma nivå som 2012.
Av kommunens 11 förvaltningar är sjukfrånvaron
högts inom äldreförvaltningen med 26 dagar/
medarbetare/år och lägst inom samhällsbyggnads
förvaltningen med 8 dagar/medarbetare/år. Tre
förvaltningar minskar i sjukfrånvarodagar och två är
på samma nivå som 2012 och sex förvaltningar ökar
i sjukfrånvarodagar med 1-5 dagar/medarbetare/år.

M e d a r b e t a r e i  K a r l s k r o n a  k o mm u n

Antal sjukdagar Förvaltning

me d a r b e t a r e

2013
Sjukdagar

2013
Sjukdagar

2013
Sjukdagar

Ökning/
minskning
jfr 2012

Ökning/
minskning
jfr 2012

Ökning/
minskning
jfr 2012

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen

19

15

18

Handikappförvaltningen

1

4

1
3

22

13

20

4

3

Idrotts- och fritidsförvaltningen

2

32

11

-5

26

5

Kommunledningsförvaltningen

11

22

16

3

-7

-1

Kulturförvaltningen

16

4

12

6

0

3

8

8

8

1

-5

1

Serviceförvaltningen

19

7

16

1

-4

0

Socialförvaltningen

17

12

16

1

6

2

Tekniska förvaltningen

17

17

17

-5

6

3

9

11

10

-6

4

-1

Äldreförvaltningen

26

25

26

0

0

0

Totalt Karlskrona kommun

21

15

20

1

3

1

-3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Antal sjukdagar Bolag
Affärsverken
Karlskronahem

19

4

7

-10

-2

4

7

5

2

3

Kruthusen
Utveckling i Karlskrona

4
5

0

Utmaningar 2014 – 2016
”Rätt kompetens är framtidsfrågan för välfärdens
arbetsgivare” – Håkan Sörman, Vd SKL
Enligt SKL:s undersökning i samband med kommu
nikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb står
kommunerna inför tre stora utmaningar framöver –
karriärmöjligheter, arbetsmiljö och löner. Dessa tre
områden behöver utvecklas om kommunerna ska
uppfattas som intressanta arbetsgivare av dagens
och morgondagens medarbetare och chefer.
I linje med detta antog Kommunfullmäktige som
ett av sina budgetmål för 2014 att strategisk
kompetensförsörjning är personalpolitiskt fokus och
att Kompetens är det perspektiv i personalpolitiska
programmet som förvaltningarna ska sätta mål
utifrån. En förutsättning av vikt för att kunna jobba
strategiskt med kompetensförsörjning från 2014 och
framåt är att vi inför systemstöd för
kompetensutveckling/-försörjning. Strategisk
kompetensförsörjning innebär för Karlskrona
kommun ett ökat samarbetet med högskolor och
universitet, att vi utvecklar möjligheter till intern
rörlighet, att vi erbjuder alla medarbetare individuella

5

3
-4

2

1

0

utvecklingsplaner och att vi tar fram planer för hur
kompetensförsörjningen ska ske för att ge bästa
service till våra medborgare.
För att göra våra arbetsplatser attraktiva med den
bästa arbetsmiljön som mål behöver vi en god
samverkan och dialog mellan medarbetare och chef.
Därigenom skapas en naturlig möjlighet för medar
betare att framföra sina åsikter och möjligheter till
delaktighet och påverkan. Möjlighet till inflytande på
arbetsplatsen är en framgångsfaktor när vi skall
attrahera nya medarbetare till våra verksamheter.
Samverkansavtal ger förutsättningar och verktyg för
denna utveckling och våra chefer behöver i högre
grad göra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal
till avgörande vardagsaktiviteter i sitt ledarskap.
Sjukfrånvaron ökar igen på lokal och nationell nivå
efter att i flera år minskat. Vi vet att chefen är en
viktig arbetsmiljöfaktor. Under 2014 kommer område
HR genomföra en kartläggning av chefers vardag i
syfte att få kunskap om hur Karlskrona kommun på
ett bättre vis kan skapa utrymme och möjlighet till
samtal och dialog chef – medarbetare i enlighet med
vårt samverkansavtal. Oavsett om det rör sig om
befarad sjukskrivning, behov av utveckling, intern
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rörlighet, kompetensväxling eller återgång i arbete
efter sjukdom är samtal och dialog viktiga verktyg
för att få kunskap till förändring.
Med ett allt tydligare ansvar för lönebildningen
lokalt krävs en utveckling av den lokala lönepolitiken

Sammanställning av sjukfrånvaro
K arlskrona kommun
( 2013-01-01—12-31

Total sjukfrånvaro, i timmar

(2012)

Total ordinarie arbetstid, timmar		

9 232 281

(6,00)

6,4

och löneprocessen. Detta skall ske genom en ökad

Total sjukfrånvaro över 60 dagar,

omvärldsbevakning och uppdatering av arbetsvärde

timmar		

248 953

ringen. Därutöver krävs ett utökat engagemang från

Total sjukfrånvaro, i timmar		

586 715

förvaltningsledningar och chefer för att sätta
lönefrågan i centrum och göra den till det styrmedel
för verksamheten den enligt våra kollektivavtal utgör.
Ett arbete med att beskriva kommunens lönepro
cess över hela året kommer att genomföras under
2014 i syfte att på ett enkelt och tydligt sätt föra in
lönefrågan i sitt sammanhang.

Total sjukfrånvaro, i %

2013

586 715

Total sjukfrånvaro över 60 dgr i % av
total sjukfrånvaro

(40,00)

42,4

Kvinnor
Total sjukfrånvaro, i timmar		

496 709

Total ordinarie arbetstid, timmar		

7 279 172

Total sjukfrånvaro, i %

(6,60)

6,8

Män
Total sjukfrånvaro, i timmar		

90 007

Total ordinarie arbetstid, timmar		

1 953 109

Total sjukfrånvaro, i %

(4,00)

4,6

Total ordinarie arbetstid, timmar		

925 372

Under 29 år
Total sjukfrånvaro, i timmar
Total sjukfrånvaro, i %

57 705
(6,00)

6,2

30-49 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		

251 596

Total ordinarie arbetstid, timmar		

4 447 598

Total sjukfrånvaro, i %

(5,50)

5,7

Över 50 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		

277 413

Total ordinarie arbetstid, timmar		

3 859 310

Total sjukfrånvaro, i %

42

| K a r l s k ro n a k o mmuns årsredovisning 2013

(6,60)

7,2

Karlskrona kommuns
verksamhetsuppföljning 2013

Ett tryggt, attraktivt och
företagsamt Karlskrona

Ekonomiska
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Kommunens resultat ska för perioden
2013 – 2015 vara positivt. Inriktningen
är att resultatet på sikt ska motsvara
minst 1 % av skatteintäkter och stads
bidrag.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Målet är uppfyllt för 2013 i och med att kommunen uppvisar
ett positivt resultat för 2013.

Investeringar ska delas upp i två
kategorier; skattefinansierade och
avgiftsfinansierade investeringar.
Skattefinansierade investeringar
finansieras inom investeringsutrymmet
som motsvarar årets avskrivningar.
För skattefinansierade investeringar
medges dessutom investeringar i
energibesparande syfte som har en
långsiktigt positiv inverkan på kommu
nens energiförbrukning och därmed
också på kommunens resultat. Extern
finansiering kan göras för avgiftsfinan
sierade investeringar.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
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Ekologiska
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Minst 25 % av Karlskrona kommuns
livsmedelsbudget ska användas till
ekologiska livsmedel år 2013.

KS/KLF

Målet är inte uppfyllt.
För perioden januari-augusti har 19 % av kostenhetens totala
livsmedelskostnader använts till inköp av ekologiska alternativ.

Karlskrona kommuns konsumtion och
produktion ska vara resurseffektiv och
giftfri.

KS/KLF

Målet är inte uppfyllt.
Arbetet sker i enlighet med kommunfullmäktiges planer och
program inom området.

Karlskrona kommuns alla verksam
heter ska sträva efter att bli mer
energieffektiva och minska koldioxid
utsläppen.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Upphandlingen av busstrafiken från augusti 2014 till augusti
2024 är genomförd. 12 st. bussar blir elhybridfordon (Die
selmotorn går på RME). Inom 5 år planeras för 9 fordon med
eldrift (plug in) på vissa linjer. Övriga fordon på RME.

Sociala

44

Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Lönesättningen inom de kommunala
verksamheterna ska vara jämställd.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Lönekartläggning för hela kommunen sker vart tredje år som
en del i mångfaldsplanen. Vid senaste kartläggningen redovi
sades osakliga löneskillnader för två befattningstyper. Dessa
har åtgärdats vid lönerevision 2012 och 2013. Föreligger behov
sker en sista åtgärd vid lönerevision 2014.

Andelen personer i sysselsättning ska
öka i Karlskrona kommun.

Utvecklingsbolaget/
KLF

Målet är uppfyllt.
Ökning med 1,3 % mellan år 2011 och 2012.

Andelen invånare i Karlskrona kom
mun som är beroende av ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ska
minska.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Jämfört med mättillfället per 2012-12-31 har andelen ökat från
4,85 % till 5,07 % per 2013-12-31.

Karlskrona kommun ska initiera eller
tacka ja till att ingå i fem nya projekt
med EU finansiering per år, som ger
ett tydligt mervärde för kommunens
invånare och näringsliv.

KS/KLF

Karlskrona kommuns verksamheter ska
präglas av god service och en stark
medborgardialog.

KS/KLF

Karlskrona kommun ska bli nominerad
till årets kvalitetskommun senast 2015.

KS/KLF
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Målet är uppfyllt.
Under 2013 har totalt fem ansökningar skickats in med ansö
kan om EU-finansiering. Två av dessa ansökningar har beviljat
finansiering av EU.

Målet är uppfyllt.
Respektive nämnd ska ha tagit hänsyn till resultaten i medbor
garundersökningen som genomfördes 2012. En ny undersök
ning genomförs våren 2014. Brukarenkäter har genomförts
inom ett flertal verksamheter underåret och används i analyser
och utvärdering av verksamheten. En uppföljning av syn
punkts- och klagomålshanteringen har genomförts i slutet av
2013.
Arbete pågår.
Kan mätas först 2015.
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Övergripande uppdrag
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Arbetet med omvandling till det håll
bara kontoret ska fortsätta.

KS/SEF

Uppdraget är genomfört.
Slutrapport framtagen 2013 och redovisad för KS
januari 2014.

Folkhälsoarbetet ska genomsyra hela
kommunens arbete.

KS/SEF

Uppdraget pågår.
Arbetet pågår, folkhälso- och mångfaldsarbetet har
pågått även tidigare men år 2013 innebar ett omtag då
KF antog en ny övergripande plan för social mångfald
som började gälla 1 januari 2013 och folkhälsofrågorna
flyttades från IFN till KS.

Kostenheten ska fortsätta effektivisera
sin verksamhet med bibehållen kvalité.
Möjligheten att konkurrensutsätta
delar av verksamheten ska prövas.

KS/SEF

Uppdraget pågår.
Under 2013 har frågor kring kost- och måltidsproduk
tion belysts i arbetsgrupper där samtliga förvaltningar
varit delaktiga. Arbetet har inneburit att en övergripande
måltidspolicy tagits fram för Karlskrona kommun.
Arbetet har drivits av extern konsult på uppdrag av
kommunledningsförvaltningen. Utredningen kommer att
fortsätta under 2014 med debiteringsprinciper, organi
sationsöversyn samt tillämpningsföreskrifter utifrån den
måltidspolicy som KS fattade beslut om under hösten
2013.

Karlskrona kommun ska samordna
transporter till de egna verksamhe
terna.

KS/SEF

Uppdraget pågår.
Under höst och vinter 2013 har KSAU informerats
om samordnad varudistribution samt e-handelsstöd.
Projektet med e-handelsstöd, som utgör en viktig
förutsättning för samordnad varudistribution, fortlöper
och kommer enligt tidsplan att driftsättas under första
halvåret 2014.

Det ska ej ske någon utdelning från
Moderbolaget 2012.

KS/KLF

Uppdraget är genomfört.
Ingen utdelning sker från moderbolaget.

Folkhälsorådet ska ta fram en övergri
pande plan för folkhälsoarbetet.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Arbetet med att ta fram en ny övergripande folkhälso
plan för Karlskrona kommun har påbörjats och pågår
parallellt med processen kring den länsgemensamma
folkhälsopolicyn. Den interna processen är viktig i arbe
tet med att ta fram en ny plan och i förankringen av den
nya folkhälsoplanen. Tre interna workshops hölls under
hösten. Målet är att Karlskrona kommuns övergripande
folkhälsoplan ska vara framtagen senast juni 2014.

Kulturnämnden och Barn- och ung
domsnämnden ska skriva om samtliga
samarbetsavtal gällande skol- och
filialbibliotek och i de fall inga skriftliga
avtal finns teckna nya.

KN

Uppdraget pågår.
Ett förslag till avtal har tagits fram i samverkan mellan
kulturförvaltningen och barn- och ungdomsförvalt
ningen. För närvarande pågår förankringsarbete inom
barn- och ungdomsförvaltningen och förhoppningen är
att nya avtal ska kunna tecknas till läsåret 2014/2015.

Kommunstyrelsen ska fortsätta
arbetet med en ekologisk bokslutsoch budgetprocess som en del i vår
ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Kommunstyrelsen ska sammanställa
och använda ekonomiska verksam
hetsmått och ekonomiska indikatorer.

KS/KLF

Uppdraget pågår.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
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Övergripande uppdrag		

46

Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

För att ytterligare minska kommunens
sammantagna kostnader för adminis
tration behöver administrativa resurser
och processer ses över i ett samman
hållet kommunperspektiv. Ett sådant
påbörjas under hösten 2012 i syfte att
kommunens totala kostnad minskning.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
Slutrapport är presenterad och arbetet är inlett
med att genomföra de förändringar som redovisas i
rapporten.

Kommunstyrelsen ska fortsätta ta
fram hållbarhetsindikatorer som ska
kunna utgöra en grund för styrning
och ledning av kommunens samlade
verksamheter.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Arbetet med att ta fram indikatorer påbörjades un
der 2013 och finns i budget från och med 2014.

Kommunstyrelsen ska ta fram tydliga
verktyg för att kunna visualisera
klimatsmart administration och mäta
effekterna.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
Ingår i den nya antagna Inköps- och upphandlings
policyn antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars
2013 § 39.

Kommunstyrelsen ska införa med
borgarservice, dit medborgarna
kan vända sig för att få en personlig
service och hjälp med alla typer av
ärenden, information och vägledning.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Arbetet löper vidare.

Kommunstyrelsen ska ta fram en
upphandlingspolicy som belyser eko
logiska och sociala aspekter utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
Ingår i den nya antagna Inköps- och upphandlings
policyn antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars
2013 § 39.
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Företagsamma
Karlskrona

Jobb, näringsliv och entreprenörsanda
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska vara det självklara valet
för nystartade och befintliga företag.
• Karlskrona kommun ska aktivt medverka och
stimulera hela regionens utveckling, expansion
och attraktionskraft. 		

• Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela
Östersjöregionen för företagande, miljöarbete,
besöksnäring och event.
• Blekinge Tekniska Högskolas kraft och närvaro i
kommunen ska tas tillvara.

Verksamhetsmål
Mål

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Minst 250 nya företag skall startas
årligen i Karlskrona.

Utvecklingsbolaget

Målet är uppfyllt.
254 nya företag startades varav 148 av kvinnor.

Antalet kooperativa/sociala företag ska
öka årligen.

Utvecklingsbolaget

Målet är uppfyllt.
Uppstart av konceptet Macken i Karlskrona.

Karlskrona kommun ska vara bland de
125 högst rankade i Svenskt Närings
livs undersökning om näringslivskli
matet.

Utvecklingsbolaget

Målet ej mätbart del av år.
Mätning av år 2013 genomförs våren 2014. En mängd
insatser görs för att förbättra resultatet. År 2012 var
Karlskrona rankad 177.

Karlskrona kommun ska vara bland de
80 bäst rankade i undersökningen In
sikt som genomförs av Sveriges Kom
muner och Landsting (SKL) år 2013.

Utvecklingsbolaget

Karlskrona deltar inte i undersökningen 2013.
”Förenkla helt enkelt” pågår.

Antalet företag per 1000 kommuninvå
nare ska öka årligen.

Utvecklingsbolaget

Målet är uppfyllt.
Nettotillväxten är 1,64 % för perioden.
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48

Det ska finnas ”en dörr in” till
Karlskrona kommun.

Utvecklingsbolaget

”Förenkla helt enkelt” pågår.

Under 2013 ska 3 miljoner kronor
satsas för att skapa fler sommarjobb
och praktikplatser för gymnasieelever
och unga arbetslösa som ett led i att
minska ungdomsarbetslösheten.

KS/KLF

Uppdraget är genomfört.
Under året har 184 personer blivit erbjuden praktik
plats inom kommunens förvaltningar. 307 ungdomar,
varav 155 st män och 152 st kvinnor, har erbjudits
feriejobb i någon av kommunens förvaltningar eller
kommunala bolag under tre veckor.

Ungt företagande och entreprenör
skap i skolan ska fortsätta prioriteras
under 2013 som en extra satsning för
att motarbeta ungdomsarbetslös
heten.

Utbildningsnämnden

Prioriteringen pågår.
Under läsåret har flera program fått ta del av
konceptet Ung Företagsamhet. Flera aktiviteter har
anordnats bland annat i samarbete med Karlskrona
Centrumförening där eleverna på gymnasiet har
presenterat sina företag för allmänheten. Under
våren 2013 utsågs Af Chapmangymnasiet till mesta
UF-skola på distrikts-mästerskapen i Karlshamn.

Kommunstyrelsen ska ta fortsatta
initiativ tillsammans med näringslivet
och BTH för att utveckla ett nätverk
med syfte att sprida kunskap och
teknik inom miljö- och klimatteknik
och hållbar utveckling.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
dels genom samarbete med BTH och näringslivet
angående en större konferens dels genom arbetet
med Science Park.

Näringslivsbolaget får i uppdrag att
genomföra riktade företagsbearbet
ningar inom IT-sektorn, forskning och
utveckling, logistik, besöksnäring
samt energi- och miljöteknik för att få
till stånd nya företagsetableringar till
kommunen.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
Ett omfattande arbete bedrivs med att besöka samt
föra dialog med ett stort antal företag. Etableringar
kommer att ske inom ramen för logistik samt be
söksnäring.

Kommunstyrelsen/Näringslivsbolaget
får i uppdrag att intensifiera mark
nadsföringen av industrimarken på
Verkö.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
Marknadsföringsplan har fastställts av Kommun
styrelsen under hösten 2013.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
vidareutveckla Telecom City till en
Science Park på Gräsvik tillsammans
med IT- och telekomföretagen och
BTH.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
Processledare har rekryterats och koncept beräknas
vara färdigt för igångsättning till halvårsskiftet 2014.

Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett
nätverk för företag, företagsföreningar,
kommunen och Blekinge Tekniska
Högskola enligt modellen Expansiva
Växjö.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
En förstärkt dialog har statats mot olika föreningar
för att säkerställa att rätt saker görs.

Kommunstyrelsen ska fullfölja arbetet
med att skapa möjligheten för ett
Navigator/vägledningscentrum, där
kommun, näringsliv och arbetsför
medlingen tillsammans med andra
aktörer samarbetar för att effektivisera
närheten/interaktionen mellan utbild
ning och arbetsmarknadsinträdet.

KS/KLF

Uppdraget är genomfört.
Ett förslag är framtaget i samband med projekt
ungdomskraft. Arbetsnamnet för Karlskronas
navigatorcentrum har varit Lotstornet. Lotstornet är
ett kombinerat lärcenter och navigatorcentrum som
drivs i samverkan mellan olika förvaltningar.
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Kunskapsintensiva
Karlskrona
Skola och utbildning

Skolan ska utgå från var och ens förutsättningar

Övergripande mål

elever i behov av stöd ska få hjälp. De kommunala

• Förskolan ska ta tillvara barns nyfikenhet och lust
till att lära. Kunskap ger förutsättningar att växa
och utvecklas. Att erbjuda avlastning och stöd
genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av
välfärden men även en central del för en politik för
fler i arbete.
• Skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarsta
gande och ett kritiskt förhållningssätt för att ge
eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en
föränderlig värld. Därför är det viktigt att skolan
har höga förväntningar på eleven och utgår från
att hon/han kan nå skolans utbildningsmål. Detta
förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran
och stöd i sina studier. Andelen elever i grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg ska öka
liksom andelen som fullföljer påbörjade gymnasieoch komvuxutbildningar.
• Karlskrona kommun ska tillhandahålla en god
utbildning som är utvecklande för individen och
som ger kunskaper, färdigheter och förståelse.

och förmågor att lära och utvecklas. Samtliga
skolornass möjlighet att profilera sig ska upp
muntras. Entreprenörskap ska löpa som en röd
tråd genom hela utbildningssystemet. Miljöarbete
och modern teknik ska vara en självklar del i våra
kommunala skolor.
• Enskilda förskolor och friskolor har inneburit att
våra föräldrar, barn och elever har rätten till att
välja skola. Detta ser vi som positivt och ett sätt
för våra kommunala skolor att anta utmaningen,
lyfta sig och bli ännu bättre.
• I Karlskrona kommun ska det råda nolltolerans vad
gäller kränkningar och andelen trygga elever ska
öka. Skolan ska arbeta med de demokratiska
värdena i en öppen och respektfull dialog och
uppmuntra till ökat elevinflytande över utbildning
arnas innehåll och former. Arbetsmiljön för både
medarbetare, elever och barn ska vara utformad
så att den för varje individ upplevs som trygg,
personlighetsutvecklande och kunskapsbefräm
jande.
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Verksamhetsmål
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Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Andelen elever i årskurs 9 som är
behöriga till fortsatta studier på gym
nasiet ska öka årligen. Det långsiktiga
målet ska vara 100 %.

Barn- och ungdoms
nämnden

Målet är uppfyllt.
Andelen behöriga efter läsåret 2012/2013 var 87 %.

Samtliga elever ska ges stöd och
förutsättningar att nå minst godkänd
nivå i alla kurser.

Utbildningsnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Andelen elever, av de som har fått slutbetyg har
73 % godkänt på samtliga kurser läsåret 2012/2013
(2011/2012 -64%).

Andel elever som fullföljer en påbörjad
nationell gymnasieutbildning inom fyra
år, ska öka årligen från dagens nivå för
att under planeringstiden nå minst
90 %.

Utbildningsnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Läsåret 2012/2013 fullföljde 82,6 % inom de kom
munala skolorna sin gymnasieutbildning (2012/2011
-86,5%).

Andelen kursdeltagare inom vuxen
utbildningen som slutför sina kurser
inom grundläggande vuxenutbildning
ska vara 100 % och inom gymnasial
vuxenutbildning och yrkesutbildning
vara minst 85 % inom vardera utbild
ningsformen.

Utbildningsnämnden

Målet är inte uppfyllt.
61 % slutförde sina kurser på den grundläggande
nivån (2011 – 59 %) 77 % slutförde sina kurser på
den gymnasiala nivån (2011 – 75 %).

Andelen kursdeltagare som nått god
känt på nationella slutprov SFI
• B-nivå ska vara 90 %.
• C-nivå ska vara 95 %.
• D-nivå ska vara 75 % vid
    planeringsperiodens slut.

Utbildningsnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Skolverket presenterar resultaten för 2013 först i
september 2014. Nedan resultat avser 2012. B-nivå
– 97 % av kurs-deltagarna nådde godkänt (2011 – 97
%) C-nivå – 67 % (2011- 74 %) D-nivå – 53 % (201154 %).

Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

I förskolan är vår målsättning att
antalet barn i barngrupperna ska
minska, samt att behovet av förskola
på obekväm arbetstid ska erbjudas
när och där det är möjligt.

Barn- och ungdoms
nämnden

Prioritering pågår.
Snittantalet barn per grupp var oktober 2012: 17,15
oktober 2013 var det 16,94 barn per grupp.

Möjligheterna att starta/omvandla
ytterligare uteförskolor i kommunal
regi samt enskilda familjedaghem ska
uppmuntras.

Barn- och ungdoms
nämnden

Prioritering genomförs när det finns intresse och
efterfrågan.

Under planperioden prioriterar Karls
krona kommun en särskild lönesats
ning på lärarna i grund- och gymna
sieskolan.

KS/KLF

Prioritering är genomförd.
Avtal enligt bilaga 6 samt förstelärare har bidragit
till en lönesatsning. I slutet av 2013 ingår 230 lärare
i avtal som ger en löneökning. Lärarna är fördelade
på 12 skolenheter. I förstelärarreformen ingår från
och med oktober 2013 sexton lärare som erhåller
löneökning via statsbidrag.
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Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Barn- och ungdomsnämnden får
i uppdrag att utreda möjligheten
att införa ett frivilligt tionde skolår i
grundskolan, som utgör en brygga,
för de ungdomar som inte når upp
till målsättningen att bli behöriga till
gymnasiet.

Barn- och ungdoms
nämnden

Uppdraget är genomfört.

Barn- och ungdomsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheten att på
en eller flera skolor införa Professor
Kroksmarks ”modellskola”, där peda
goger bland annat erbjuds möjlighet
till forskning och kompetensutveck
ling.

Barn- och ungdoms
nämnden

Uppdraget är genomfört.

Barn- och ungdomsnämnden samt
utbildningsnämnden får i uppdrag att
införa ensammanhållen väglednings
organisation.

Barn- och ungdoms
nämnden / Utbildnings
nämnden

Uppdraget är genomfört.

Kulturnämnden får i uppdrag att ut
reda hur samarbetet mellan filialbiblio
teken och det lokala föreningslivet ska
kunna intensifieras och utökas.

Kulturnämnden

Uppdraget är genomfört och avrapporterat.
En utredning om nuläge med förslag till utveckling
av samarbete presenterades för Kulturnämnden i
september 2013. Kulturförvaltningen fick då i upp
drag att återkomma med ett konkret förslag på att
pröva alternativ driftsform för någon filial.

Kulturnämnden får i uppdrag att i
dialog med studieförbunden ta fram
ett nytt regelverk för fördelningen av
de kommunala bidragen.

Kulturnämnden

Uppdraget är genomfört och avrapporterades 2012.
Det nya regelverket tillämpades för första gången i
samband med bidragsberäkningen för år 2013.

En styrgrupp får i uppdrag att arbeta
vidare med det förberedande arbetet
för ett nytt och modernt stadsbiblio
tek.

Kulturnämnden

Uppdraget pågår.
Innan semestertid sammanställdes uppdraget i en
mer omfattande ”Visionsrapport” där bl. a. förslag
till tidsplan, igångsättning, innehåll och funktion
samt preliminär ekonomi och ytberäkning presente
rades. Styrgruppens fokus under hösten präglades
av att ta fram ett informativt och grafiskt tilltalande
material inför en stundande medborgardialog där
förslag på innehåll och funktion av ett framtida kul
turhus skulle presenteras för allmänheten. Medbor
gardialogen ägde rum tre tillfällen under senhösten
där såväl politiker som tjänstemän fanns på plats
för att svara på frågor och berätta mer om visionen
av ett framtida kulturhus. Totalt fick styrgruppen
in ca 130 synpunkter och förslag från Karlskronas
medborgare.

Utbildningsnämnden får i uppdrag
att tillsammans med lokala närings
livet och kommunens förvaltningar
utveckla och utöka satsningen på
lärlingsplatser inom gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden

Uppdraget pågår.
Det finns ett pågående samarbete mellan lokala
näringslivet och kommunens förvaltningar vars syfte
är att utveckla och utöka antalet platser utifrån de
förutsättningar som finns. Under 2013 har anta
let lärlingselever inom gymnasieskolan ökat och
vuxenutbildningen erbjuder numera lärlingsutbild
ning. Ytterligare tjänst har tillsatts för att utveckla
lärlingsverksamheten.
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Attraktiva
Karlskrona

Livskvalitet, kultur och upplevelser
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska synliggöra, vårda och
bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus
på Karlskronas ställning som världsarv och
utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö.
• Karlskrona ska vara staden som sjuder av
framtidsoptimism och samtidigt värnar sin historia.
Stadens attraktionskraft ska förstärkas genom att
öarnas och skärgårdens stad marknadsförs så att
fler väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva
Karlskrona.
• Karlskrona kommun ska erbjuda unika förutsätt
ningar och möjligheter för människor att skapa sig
ett boende i en attraktiv livsmiljö som skapar en
hög livskvalitet.
• Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att öka
sin andel kommuninvånare och marknadsföra sig
som en attraktiv kommun att bo och verka i.
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• Planberedskap ska finnas för att möta utveckling
och efterfrågan av bostäder, verksamhetslokaler
och servicefunktioner. Den skall präglas av hög
service och snabba handläggningstider.
• Planeringen och arbetet med att få till stånd ett
stadsbibliotek/kulturhus på Kungsplan fortsätter
under 2013.
• Karlskrona ska vara en kommun med ett varierat
och inspirerande utbud av idrotts- och kultur
aktiviteter. Stödet till föreningar ska ge dem
förutsättningar och möjligheter att självständigt
utveckla en kvalitativ verksamhet och rikt utbud av
aktiviteter. Det ska finnas ett varierat utbud av
anläggningar och lokaler med god tillgänglighet
som tillgodoser en mångfald av aktiviteter.
Mötesplatser för ungdomar att träffas på ska
finnas där behov finns.

V E R K SA M H E TSB E RÄTT E L S E

Verksamhetsmål
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Karlskrona kommun ska under perio
den 2013-2015 öka sin befolkning med
minst 500 personer per år.

KS/KLF

Målet är inte uppfyllt.
Befolkningen ökade med 359 personer t o m tredje
kvartalet.

Planberedskap ska alltid klara behov
av 400 nya bostäder.

Miljö– och byggnadsnämnden

Målet är uppfyllt.

Minst tre aktiva insatser ska genom
föras varje år för att få fler inpendlare
till att flytta till Karlskrona.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.

Kulturskolans kö ska minska årligen
för att under planperioden minimeras.

Kulturnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Kön till kulturskolan har ökat något i förhållande till
föregående år, men ligger fortsatt på en historiskt
sett mycket låg nivå. Intagningen pågår fortfarande
varför en viss minskning av antalet elever i kö kan
förväntas.

Antalet besökare på kommunens
bibliotek ska öka årligen.

Kulturnämnden

Målet är uppfyllt.
Besöksantalet på folkbiblioteken har ökat med cirka
38 000 besök. Det motsvarar en ökning med 11 %
i förhållande till föregående år, då besöksantalet
sjönk kraftigt jämfört med år 2011.

Antalet besökare på kommunens sim
hallar/varmbadhus ska öka årligen.

Idrotts- och fritids
nämnden

Målet är uppfyllt.
Antal besökare
• Karlskrona Simhall 86 500
• Varmbadhuset 21 400
• Rödeby Simhall 44 837
Korrigering av Rödebys uppgifter har skett då de
tidigare enbart redovisat betalande per dag och ej
deltagande i föreningars verksamhet. Antalet
besökare 2012 i Karlskrona Simhall85 500, Varm
badhuset 20 300, Rödeby Simhall 18 980.

Antalet besökare på kommunens ung
domsmötesplatser ska öka årligen.

Idrotts- och fritids
nämnden

Målet är inte uppfyllt.
Antalet unika besökare var
2012 1 581
2013 1 579
Stor undersökning görs en gång per mandatperiod.
Genomfördes 2011. Oftabesökarna var 28 % (2008)
och 34 % (2011) av ungdomarna i de kvalitetsunder
sökningar som genomförts.

Antalet deltagartillfällen inom
föreningslivet för barn och unga i
åldersgruppen 7-20 ska öka årligen.

Idrotts- och fritids
nämnden

Målet är uppfyllt.
Antalet deltagartillfällen var vid ansökan 15 februari
404 763. År 2011 400 995. År 2012 397 834
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Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Karlskrona kommun skall skapa
förutsättningar för olika aktörer att
driva och utveckla våra hamnar i
skärgården.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
Under 2013 har ett omfattande arbete gjorts för att se hur
en gemensam hamnutveckling i regionen kan utformas.

Under planperioden ska aktivitetsytor
för yngre prioriteras.

Idrotts- och fritids
nämnden

Uppdraget pågår.
En utredning pågår och projektet, som samkörs med
utegym, är snart klart.

Karlskrona kommun ska främja eget
skapande och ett livskraftigt lokalt
kulturliv och stärka kulturell och konst
närlig frihet.

Kulturnämnden

Prioriteringen är genomförd.
Under året initierades en rad mindre och större projekt
för att uppmana till eget skapande, ungdomar bjöds in till
AHA – Alla Historier Angår – en filmworkshop, UKM riks
festival genomfördes, potten Öppna Sinnet föredelades
till kulturaktörer inom olika områden och verksamheter. En
kulturvecka, vecka 47, där ett stort antal kulturföreningar
deltog genomfördes med framgång. Konstnären Monika
Gora bjöds in för att skapa en ny upplevelse av den monu
mentala statyn på Stortorget, Karl XI – vilket en stor publik
passade på att ta del av.

Besökscentrum i Tyska kyrkan ska
fortsätta utvecklas.

Kulturnämnden

Prioriteringen är genomförd.
Gestaltningen av Besökscentrum i Trefaldighetskyrkan
utvecklades under 2013 genom ett frågespel som be
sökarna har möjlighet att spela på plats i Besökscentrum.
En ny lösning för att skylta/visa vägen till Besökscentrum
togs fram med lyckat resultat. Under öppethållandet
6 juni-8 september kom 25 470 besökare - vilket är långt
mer än målet 20 000 besökare.

Karlskrona kommun ska främja en ex
pansion genom strategiska markför
värv, god planberedskap och snabb
ärendehantering.

KS/KLF

Prioriteringen är genomförd.
En översyn av den strategiska markreserven har på
börjats och arbetet kommer att slutföras inom ramen för
kommande bostadsförsörjningsprogram. En strategi för
markförvärv i Bastasjöområdet har under året tagits fram.
Strategin bygger på en övergripande markförvärvsanalys
och möjligheten att genomföra intentionerna i ÖP 2030.

Planer och bygglov till näringslivet ska
ges högsta prioritet.

Miljö – och byggnads
nämnden

Prioriteringen pågår.
Handläggningstider har förkortats och service har förbätt
rats.

Karlskrona kommun ska prioritera
byggnation i trä.

Miljö – och byggnads
nämnden

Prioriteringen pågår.
Frågan aktualiseras i förekommande projekt.

En stadsmarina ska byggas vid
Skeppsbrokajen och fler båtplatser
ska skapas i hela kommunen.

Tekniska nämnden

Prioriteringen pågår.
Inför båtsäsongen 2014 planeras nya bryggor för
gästhamnen, inklusive el och vatten. Omdisponering
av pumpoutstation samt fasta båtplatser Hattholmen.
Provisoriska bodar för wc/dusch kommer att finnas kvar
under 2014. 30 nya husbilsparkeringar i Handelshamnen
är planerade. Nytt gästhamnskontor är klart för inflytt.
Plan för utveckling av skärgårdshamnarna har utarbetats
och skärgårdshamnarna har marknadsförts för att stärka
kommunen som destination och besöksmål, i samråd
med kommunens näringslivsbolag, där kompetens för
marknadsföring och turism finns. Ambitionen är att Karls
krona ska vara det självklara besöksmålet för båtfolk som
rör sig runt södra Östersjön. Avsikten är att till år 2020
möjliggöra en tredubbling av både gästbåtsnätter och
fasta fritidsbåtplatser.
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Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Idrotts- och fritidsnämnden får i upp
drag att genomföra en upprustning av
Lyckåvallen inom ram.

Idrotts- och fritids
nämnden

Uppdraget är utfört.
Anläggningen är upprustad.

Kulturnämnden får i uppdrag att ta
fram bidragsnormer för stöd till barn
och unga inom föreningslivet.

Kulturnämnden

Uppdraget är slutfört och avrapporterat.
Under våren 2013 fastställde Kulturnämnden nya
bidragsnormer för stöd till barn och unga för de för
eningar som faller inom nämndens ansvarsområde.
Under 2014 kommer generella bidragsnormer för
kulturföreningarna att tas fram.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
genomföra särskilda insatser och
kampanjer för att öka invånarantalet i
kommunen.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med Miljö- och bygg
nadsnämnden intensifiera arbetet med
och planeringen av en ny stadsdel på
Pottholmen.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
2013-03-28 begärde KLF genom Mark och exploa
tering planbesked och miljö- och byggnadsnämnden
beslutade i april att uppdra åt SBF att upprätta
detaljplan för Pottholmen 1 m. fl. etapp 1.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda hur Rosenholmsområdet ska
kunna vidareutvecklas.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Projektpengar finns numera i 2014 års budget,
läges-rapportering i förhållande till tidigare beslutad
utvecklingsplan kommer att ske under våren 2014

Miljö- och byggnadsnämnden ska
fortsätta arbetet med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för skärgår
den.

Miljö – och byggnads
nämnden

Uppdraget pågår och färdigställs under 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att ta fram en översiktsplan
över skärgården.

Miljö – och byggnads
nämnden

Uppdraget pågår.

Miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag om att utreda möjligheten att
ansöka om att gå med i regeringens
satsning Hållbara städer.

Miljö – och byggnads
nämnden

Delegationen för hållbara städer har lagts ner.

Miljö- och byggnadsnämnden och
Tekniska nämnden ska fortsätta
arbetet med att ta fram en VA-plan för
kommunen.

Miljö – och byggnads
nämnden/Tekniska
nämnden

Uppdraget pågår.

Tekniska nämnden och Miljö- och
byggnadsnämnden får i uppdrag att
fortsätta planeringen för kommunens
påbörjade stadsförnyelse.

Miljö – och byggnads
nämnden/Tekniska
nämnden

Uppdraget pågår kontinuerligt.
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Blågröna Karlskrona
värnar kretsloppet

Miljö, energi och trafik
Övergripande mål
• I allt Karlskrona kommun gör ska utgångspunkten

förnyelse och utveckling samt erbjuda kommu

med det naturliga kretsloppet. Innanför den

nens invånare, besökare och näringsliv en effektiv

ekologiskt hållbara ramen bygger vi ett social

och väl fungerande teknisk försörjning, med god

hållbart samhälle som är tryggt, attraktivt och

service och en attraktiv offentlig miljö med

framåtblickande med fokus på eget ansvar och

helhetssyn på ekonomi, livskvalitet och ekologi.

livskvalitet för alla. En hållbar ekonomi får syste

• I Karlskrona kommun ska det vara rent, städat,

met att fungera och är ett medel för att nå målen.

välskött och grönt. Inom Karlskrona kommuns

Därför ska vi vara rädda om det vi har i Karlskrona

fastighetsbestånd ska inget fossilt bränsle

kommun. Vi vårdar fastigheter, gator, hamnar och

användas och vi ska ha en effektiv energianvänd

parker för att det är långsiktigt hållbart att hushålla
med såväl skattemedel som naturresurser.
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• Karlskrona kommun ska aktivt arbeta med

vara det långsiktigt hållbara samhället i samklang
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ning.
• Kollektivtrafikresandet ska fördubblas till år 2030.
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Verksamhetsmål
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Andelen planerat underhåll på fast
igheter och vägar ska öka årligen i
förhållande till det oplanerade.

Tekniska nämnden

Fastigheter: Målet är inte uppfyllt.
Årets planerade underhåll uppgår till 24,2 mnkr och
det oplanerade underhållet uppgår till 14,8 mnkr.
Kvoten blir således 1,63. Föregående år uppgick kvo
ten till 2,16. Andelen planerat underhåll har således
minskat i förhållande till det oplanerade underhållet.
Vägar: Målet är inte uppfyllt.
På grund av ombudgetering av 2,5 mnkr till vinter
väghållningen samt 0,6 mnkr till nytt sparbeting
2013.

Karlskrona kommuns fastighets
bestånd ska minska sitt beroende
av fossila bränslen årligen. Senast
år 2015 ska Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd vara oberoende av
fossila bränslen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
Avvecklingen följer plan och vid slutet av 2013
återstår 9 oljeeldade anläggningar. Dock kommer en
oljeeldad anläggning att återstå vid utgången av år
2015 – Jämjö kyrkskola. Jämjö kyrkskola kommer
ej att konverteras från oljeeldning på grund av att
skolan planeras att läggas ner under 2017.

Energiförbrukningen i kilowattimmar
per kvadratmeter i kommunens fastig
heter och anläggningar ska minska
årligen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
Målet mäts på årsbasis per 31 december. Energiför
brukningen har minskat till 95 kWh/kvm 2013-12-31
från 96 kWh/kvm 2012-12-31.

Energiförbrukningen inom trafikbelys
ning gata/trafik ska minska årligen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
Förvaltningsrätten har beslutat till Karlskrona kom
muns fördel avseende överklagad upphandling som
rör byte till energisnål belysning.

Andelen flerfamiljshus med sortering
av hushållsavfall ska öka årligen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
Andelen flerfamiljhus som valt sortering har ökat från
89,8% (2012-12-31) till 90,8% (2013-12-31).

Andelen hushåll som har valt sortering
av hushållsavfall ska öka.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
Andelen hushåll som valt sortering har ökat från
98,7% (2012-12-31) till 99,0% (2013-12-31).

Antalet förskolor och grundskolor med
”Grön Flagg” eller annan miljöprofil
ska öka årligen.

Barn- och ungdoms
nämnden

Målet är uppfyllt.
Knösö förskola, Hässlegårdens förskola, Fågelmara för
skola samt Saltö skola är certifierade för ”Grön Flagg”.
Ytterligare 6 förskolor arbetar för att bli certifierade.

Antalet kollektivresor per invånare
skall öka årligen.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Antalet kollektivtrafikresor har ökat från 79,6 resor/
inv. 2012 till 80,2 resor/inv. 2013.

Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Stadsbusstrafikens omläggning ska
fortsätta utvecklas och utvärderas.

KS/KLF

Prioriteringen är genomförd.
Ny trafik är upphandlad fr. o. m. augusti 2014.

Karlskrona kommun ska prioritera
att standarden på enskilda avlopp i
skärgården och på landsbygden ska
förbättras.

Miljö – och byggnads
nämnden

Prioriteringen pågår.
Sker inom ramen för ordinarie tillsynsarbete.
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Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Kommunstyrelsen och Tekniska
nämnden får i uppdrag att bilda ett
nytt kommunalt hamnbolag.

KS/KLF
Tekniska nämnden

Uppdraget pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en långsiktig plan för hur kollek
tivtrafikresandet ska kunna fördubblas
till år 2030.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Antalet kollektivtrafikresor har ökat från 79,6 resor/
inv. 2012 till 80,2 resor/inv. 2013.

Tekniska nämnden får i uppdrag att
tills senast 2015 avveckla all energi
försörjning av kommunala fastigheter
med fossilt bränsle.

Tekniska nämnden

Uppdraget pågår.
Avvecklingen följer plan och vid slutet av 2013
återstår 9 oljeeldade anläggningar. Dock kommer en
oljeeldad anläggning att återstå vid utgången av år
2015 – Jämjö kyrkskola. Jämjö kyrkskola kommer
inte att konverteras från oljeeldning på grund av att
skolan planeras att läggas ner under 2017.

Tekniska nämnden får i uppdrag att
tillsammans med de kommunala
bolagen finna former för att bredda
upphandlingen av driften av kommu
nens fastigheter och skötseln av gator
och parker.

Tekniska nämnden

Uppdraget är slutfört.
Utredning om gemensamma uppdrag har ge
nomförts och när befintliga avtal löper ut så skall
upphandling samordnas.
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Karlskrona som nav i Östersjön

Besöksnäring, skärgård och event
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska spetsa sin marknads

• Karlskrona ska vara ett förankrat varumärke som

föring och lyfta fram skärgården för att förmedla

alla aktörer kan identifiera sig med. Det nya

Karlskronas unika position och kvalitéer. Karls

Näringslivsbolaget ska skapa förutsättningar för,

krona ska ha en levande stadskärna med gräns

eller genomföra evenemang som genererar

lösa upplevelser skapade av handel, besöksmål,

turistomsättning till Karlskrona året runt. Karls

kultur och mötesplatser. Vi ska också ta tillvara

krona kommun ska verka för att öka den kommer

landsbygdens kreativa initiativ och mångfald.

siella omsättningen och antalet besökare i

Karlskrona ska vara det självklara valet för

Karlskrona. Värdskapet är en viktig del av

upplevelser i sydöstra Sverige och Östersjöregio

besöksnäringen och Karlskrona kommun ska vara

nen. Världsarvet, museer i världsklass, shopping,
konferensfaciliteter, evenemang och aktiviteter
möts i skärgården.
• Det nya Näringslivsbolaget ska intensifiera
VisitSwedens aktiviteter för olika målgrupper och

pådrivare i arbetet med utveckling och utbildning.
• Gästhamnarna och en stadsmarina ska under
planperioden utvecklas och antalet båtplatser ska
öka.
• Makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar

arbeta strategiskt tillsammans med närliggande

av samhällslivet. Mångfald ska tas tillvara och ses

regioner för att locka internationella besökare till

som en konkurrensfördel i vår strävan att vara ett

Karlskrona. Genom Visit Blekinge ska vi säkerställa

nav i Östersjön för en positiv entreprenörsanda.

att besökare får ta del av det bästa av Karlskrona.
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Verksamhetsmål

60

Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Minst två investerare ska göra etable
ringar inom besöksnäringen 2013.

Utvecklingsbolaget

Målet är inte uppfyllt.
Arbetet pågår som en integrerad del av bolagets
verksamhet. Ett flertal diskussioner förs med befint
liga företag om utvidgning av deras verksamheter.

Bolaget ska utveckla eller attrahera
minst två stora årliga evenemang
som har nationellt eller internationellt
intresse.

Utvecklingsbolaget

Målet är uppfyllt.
Under året har Melodifestivalen samt Veteranbåts
dagen genomförts.

Besöksnäringen i kommunen skall
öka årligen med 5 % uttryckt i antalet
gästnätter.

Utvecklingsbolaget

Målet är inte uppfyllt.
Statistiken redovisas efter årsskiftet. Hotellnäringen
har ett tufft år då ekonomin är vikande i hela Europa.

Antalet företag inom besöksnäringen
ska öka årligen.

Utvecklingsbolaget

Målet är uppfyllt.
4 företag startade.

Antalet gästnätter i våra gästhamnar
ska öka årligen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
Antalet gästnätter har ökat till 9 706 2013 från 9 418
2012. Ett mål är att samtliga gästhamnar ska drivas
av entreprenörer eller föreningar. Det kan innebära
att de enskilda gästhamnarna marknadsförs enskilt
av entreprenör och som en del av den gemensamma
marknadsföringen av kommunen som besöksmål.

Utvecklingsbolaget

Utredning om skärgårdshamnarna pågår med mark
nadsföring som en del. Gästhamnarna ska mark
nadsföras bättre.

Karlskrona kommun ska skapa
förutsättningar för ombyggnaden av
Östersjöhallen, för att öka kommunens
attraktionskraft när det gäller konfe
renser och idrott.

KS/KLF

Målet är inte uppfyllt.

Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Karlskrona kommun ska skapa förut
sättningar för en uthållig marknadsfö
ring och försäljning.

Utvecklingsbolaget

Prioriteringen pågår.
Bolaget arbetar alltid för hållbar utveckling. Här är
det viktigt att vi diskuterar frågan internt.

Gästhamnarna ska marknadsföras
bättre.

Utvecklingsbolaget

Prioriteringen pågår.
Gästhamnarna har marknadsförts i Tyskland och
Polen.

Samarbetet mellan företag, föreningar
och det nya Näringslivsbolaget ska
intensifieras.

Utvecklingsbolaget

Prioriteringen pågår.
Dialog pågår löpande. Utvecklingsbolaget har
också styrelseplats i de flesta föreningar och deltar
aktivt på mötena.

Näringslivsbolaget får i uppdrag att
tillsammans med närliggande regioner
öka och förbättra insatserna för att
locka internationella besökare till
Karlskrona.

Utvecklingsbolaget

Prioriteringen pågår.
Bolaget arbetar nära regionen i dessa frågor och
samarbetar med andra regioner. Tanken är att via
Visit Sweden nå nya marknader.
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Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Kommunstyrelsen och Näringslivs
bolaget får i uppdrag att intensifiera
marknadsföringen av kommunen och
då särskilt lyfta fram skärgården som
något unikt.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
Ett stort arbete görs med besök i andra kommuner
och uppsökande verksamhet till företag som arbetar
inom denna sektor.

Tekniska nämnden får i uppdrag att i
samverkan med näringslivsbolaget ta
fram en plan för utveckling av kom
munens gästhamnar och en ökning av
antalet båtplatser.

Utvecklingsbolaget

Uppdraget pågår.
Den nya stadsmarinen är en del av detta. Upphand
lingen av driften av stadsmarinen genomförs av
tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med förenings- och
näringsliv skapa möjligheter för
tillskapandet av en modern konferensoch mässanläggning i nuvarande
Östersjöhallen.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Arbetet har gjort en omstart med start i december
2013. Kontakter med olika potentiella intressenter
har påbörjats. Avrapportering sker till Ks au under
våren 2014.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
implementera den framtagna förvalt
ningsövergripande handlingsplan av
seende barn och ungdomars psykiska
hälsa i samverkan med landstinget.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört
Ett länsövergripande avtal avseende barn i behov
av samtidiga insatser har fastställts av samtliga
länsaktörer. Kommuninternt finns också en hand
lingsplan för barn i utsatta miljöer, gemensam för
berörda förvaltningar.

Tekniska nämnden får i uppdrag att
tillsammans med lokala krafter titta på
möjligheten att uppföra automatiska
serviceuppställningsplatser för hus
bilar i Karlskrona kommun.

Tekniska nämnden

Uppdraget pågår.
Som en del av den nya gästhamnen, Karlskrona
gästhamn, kommer en separat uppställningsplats
för 25-30 husbilar att iordningställas i Östra hamnen
under våren 2014. Uppställningsplatsen beräknas
vara klar till sommarsäsongens början.
Uppställningsplatsen kommer att vara utrustad
med separat eluttag för varje husbil samt tillgång
till gemensam vattenkran. Separata grillplatser med
bänkar och blomsterarrangemang kommer att finnas
inom samma område.
Serviceutrymme med toalett/dusch mm kommer att
samutnyttjas med gästhamnens båtgäster. Under
2014 i befintliga inhyrda servicebodar vid Klaffen
och från säsong 2015 på plan 1 i en ny planerad
byggnad mellan Klaffen och Länsstyrelsen. Ny
miljöstation på parkeringen vid Klaffen samutnyttjas
också. Tömning av husbilarnas avlopp kommer att
ske i ny tömningsstation som kommer att byggas
på Hattholmen västra sida. Med dessa investeringar
uppfyller vi efterfrågad standard hos husbilsbe
sökare, stadsnära placering med havsutsikt, samt
samutnyttjar investeringar för Gästhamnen och
Stadsmarinan på ett effektivt sätt.
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Trygga Karlskrona

Stöd och omsorg

• I Karlskrona kommun ska alla ha möjlighet till ett

Övergripande mål

• I Karlskrona kommun ska det vara en självklarhet

• I Karlskrona kommun ska människor ha en
ekonomisk och social trygghet. Vi ska skapa
förutsättningar för integration av barn, unga och
vuxna. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå
från individens behov, gynna livskvaliteten och
vara utvecklande för den enskilde.
• Folkhälsoaspekten ska genomsyra allt arbete i
Karlskrona kommun och det förebyggande arbetet
ska vara grunden i vår verksamhet. Lekmannas
tödet utgör ett angeläget komplement till profe
ssionen varför övervakare, kontaktpersoner, gode
män och förvaltare måste få stöd i att utföra sina
uppdrag. Människor med beroendeproblematik,
psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsned
sättningar ska få det stöd som krävs för att de
själva ska kunna skapa sig ett bra liv och känna
delaktighet i samhället. För att förbättra barns och
ungdomars psykiska hälsa ska ett förvaltningsöver
gripande arbete ske i samverkan med landstinget.
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boende – det ska inte finnas några hemlösa.
inom omsorgen att par får möjlighet att leva
tillsammans.
• Alla som är helt arbetslösa och har rätt till
försörjningsstöd ska erbjudas sysselsättning i
någon form, såsom arbete, praktik eller utbildning
som leder till egenförsörjning. Om hinder förelig
ger skall andra insatser sättas in.
• All verksamhet inom välfärden för våra äldre skall
bygga på valfrihet, kvalité, mångfald, flexibilitet
samt präglas av respekt för den enskilde. Insat
serna skall utgå från en helhetssyn, där den
enskildes rätt att själv bestämma över sin egen
situation ska utgöra grunden.
• Ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträd
gården), kommer att stå klart under den senare
delen av 2013. Detta boende kommer att ersätta
några befintliga särskilda boenden med lägre
standard.
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Verksamhetsmål
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

95 % av de personer som uppbär eko
nomiskt bistånd ska komma i arbete,
praktik, studier eller annan åtgärd.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
De som söker och bedöms vara berättigade till ekono
miskt bistånd tillhör till stor del den grupp som är arbets
lös och saknar eller har låg ersättning. Denna grupp har
under senare år ökat. I december månad tillhörde 683
personer av totalt 1 122 denna grupp. Planering för att
komma i jobb studier eller annan åtgärd görs i gruppen
unga under 25 med alla. Dessa tar del av Arbetsförmed
lingens åtgärder eller har individuell planering genom SF/
jobbintro. I gruppen över 25 år görs satsningar på att
effektivisera planeringsarbetet. 40 personer har under
året erbjudits arbete i kommunal regi i särskild satsning.
Arbetsförmedlingen har särskilt ansvar för åtgärder till
denna grupp och alla som kan ska stå till arbetsmark
nadens förfogande genom att vara anmälda till arbets
förmedlingen och de erbjudanden om aktiva åtgärder
som kan beviljas där. Gruppen med personer med rehab
behov erbjuds insatser i egen regi i samverkan med ar
betsförmedling, försäkringskassa i olika satsningar som
finsamprojekt, Rocksam, KRAMI, resurshusmodellen
etc. Arbetet med individuell planering är ett utvecklings
område som prioriteras inom Vuxensektionens funktion
ekonomiskt bistånd.

Antalet personer som uppbär ekono
miskt bistånd skall minska.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Jämfört med 2012-12-31 har antalet vuxna personer som
någon gång under året har uppburit ekonomiskt bistånd
ökat från 2 109 till 2 203 per 2013-12-31. Antalet barn har
ökat från 977 till 1 041 per 2013-12-31. Det är gruppen
mellan 18-24 år som står för större delen av ökningen i
vuxengruppen.

Mer än 95 % av barn och ungdomar
som får en insats av socialtjänsten
i Karlskrona kommun ska erhålla
hjälpen inom kommunens geografiska
område.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Under januari till december 2013 fick 632 barn och unga
en insats och 92 % av insatserna var inom kommu
nen. Totalt var det 553 barn under 2012. Förvaltningen
prioriterar ifrågasättande av befintliga placeringar, med
målsättningen att så snart det är möjligt avsluta den
externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-plan
samt söka alternativa lösningar.

Det ska alltid finnas minst 150 prakti
kanter i våra bolag och förvaltningar.

Socialnämnden

Målet är uppfyllt.
Arbetsmarknadsavdelningen har 330 praktikplatser
registrerade inom kommunen.

Mer än 90 % av vuxna personer med
missbruksproblem som får sin insats
av socialtjänsten i Karlskrona kommun
ska erhålla hjälp inom kommunens
geografiska område.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Under januari till december 2013 fick 336 vuxna med
missbruksproblem en insats och 85 % av insatserna var
inom kommunen. Totalt 306 vuxna under 2012. Under
2013 hade vi en större andel placerade enligt LVM jäm
fört med år 2012; tvångsingripanden jämlikt LVM ökade
från 1 362 (2012-12-31) till 2 323 (2013-12-31) vårddygn.
HVB-placeringar av vuxna missbrukare med tvång är
mycket dyra, de kräver externa placeringar.

Samtliga personer som fått ett beslut
om beviljad insats ska få sitt beslut
verkställt senast tre månader från
beslutsdatum.

Socialnämnden

Målet är uppfyllt.
Inom äldrenämndens verksamhet har alla fått sina beslut
verkställda inom 3 månader från beslutsdatum under
aktuell period.
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Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Handikappnämnden

Målet är inte uppfyllt.
9 beslut om särskilt boende har inte kunnat verkställas
under perioden. Beror på förseningar
avseende byggnation av boenden.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Socialnämnden har under 2013 rapporterat in 8 ärenden
som ej verkställda inom 3 månader. 6 av dessa har avsett
insatsen kontaktfamilj, som i samtliga av fallen inte kun
nat tillsättas p. g. a. svårigheter att hitta familjer som kun
nat matcha den enskildes behov. De två andra ärendena
har rört familjehemsmatchningar. Vid årsskiftet 2013/2014
har förvaltningen ett (1) ej verkställt beslut.

Äldrenämnden

Målet är uppfyllt.
Alla inom äldrenämndens verksamhet har fått ett realis
tiskt erbjudande om särskilt boende inom tre månader
under aktuell period.

Handikappnämnden

Målet är uppfyllt.
Viktigt att poängtera att även de yngre får motsvarande
erbjudande.

Äldre par ska få rätt att bo ihop.

Äldrenämnden

Målet är uppfyllt.
Äldrenämnden har vid sitt sammanträde 2012-11-27 § 86
fastställt riktlinjer för parboende och trädde i kraft from
2013-01-01.

De individuella genomförandeplanerna
ska alltid vara aktuella med utgångs
punkt i hur den enskilde individens
behov och förutsättningar förändras
över tid.

Äldrenämnden

Målet anses uppfyllt.
Inom äldrenämndens verksamhet finns aktuella genom
förande planer redovisat enligt nedan:
Hemtjänst 96 %, Särskilt boende 98 %, Dagverksamhet
100 %.

Handikappnämnden

Målet är uppfyllt till den delen planerna är aktuella.

Äldre som beviljats bistånd i form av
bostad i särskilt boende ska få ett rea
listiskt erbjudande inom tre månader.

Målet är inte uppfyllt avseende att samtliga inte har en
genomförandeplan. Handikappförvaltningen har under
våren arbetat med att ta fram en ny rutin och mall för
att förenkla detta arbete. Utbildningsinsatser i detta har
verkställts under hösten.

Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Kvinnor ska erbjudas likvärdiga
möjligheter som män till vård inom
kommunen.

Handikappnämnden

Prioriteringen är genomförd.

Socialnämnden

Prioriteringen är delvis genomförd.
Inom öppenvården stämmer detta. Vid behov av boende
i samband med behandling saknas underlag för ett eget
behandlingshem för kvinnor. Frågan är en av de viktigas
te och mest grundläggande i förslaget till omorganisation
som socialförvaltningen presenterar för socialnämnden i
början av 2014.

Äldrenämnden

Prioriteringen är genomförd.
Äldreförvaltningen har medverkat på kommunövergripan
de nivå i projektet Hållbar Jämställdhet (HÅJ2). Projektets
syfte har varit att kommunens styr- och ledningsproces
ser ska jämställdhets integreras. Genom detta förväntas
positiva påverkanseffekter även på Äldrenämndens
verksamheter.

Äldrenämnden

Prioriteringen är genomförd.
Äldrenämnden har fastställt Riktlinjer för trygghetsboende i
Karlskrona kommun vid sitt sammanträde 2013-03-27 § 31.
En plan för tillskapandet av seniorboenden och trygghets
boenden för äldre har godkänts av KS 2013-06-04 § 133
och KF 2013-05-23 § 60.

Karlskrona kommun ska verka för
senior- och trygghetsboende med
gemensamhetslokaler.
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Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Barn- och ungdomsnämnden får i
uppdrag att införa ett kommunalt
vårdnadsbidrag från och med den
1 januari 2013.

Barn- och ungdoms
nämnden

Uppdraget är slutfört.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
implementera den framtagna förvalt
ningsövergripande handlingsplanav
seende barn och ungdomars psykiska
hälsa i samverkan med landstinget.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
Ett länsövergripande avtal avseende barn i behov av
samtidiga insatser har fastställts av samtliga länsaktörer.
Kommuninternt finns också en handlingsplan för barn i
utsatta miljöer, gemensam för berörda förvaltningar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda möjligheten till att alla förvalt
ningar och bolag ska kunna erbjuda
praktik, ungdomsplatser och kom
munala beredskapsjobb för unga med
hjälp av sommarjobbspengar och
statligt stöd.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört
Under året har 184 personer blivit erbjuden praktikplats
inom kommunens förvaltningar. 307 ungdomar, har erbju
dits feriejobb i någon av kommunens förvaltningar eller
kommunala bolag under tre veckor.

Socialnämnden får i uppdrag att
säkerställa en genusneutral miss
bruksvård.

Socialnämnden

Uppdraget pågår.
Uppdraget pågår och kommer att fortgå under år 2014.
Förvaltningen har inom budgetramen fortsatt sina an
strängningar att förbättra situationen för
kvinnor i behov av beroendevård inom befintlig verksam
het. Arbetet med att på bästa sätt möta målgruppen ryms
inom ramen för förvaltningens förslag till internbudget
2014 och därtill länkat förslag till ny organisation av social
tjänstens arbetssätt. Uppdraget redovisas till kommunfull
mäktige genom beslut i
socialnämnden i januari 2014.

Socialnämnden får i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för att stödja
barn i utsatta miljöer.

Socialnämnden

Uppdraget är slutfört.
En plan antogs av socialnämnden i januari 2013.

Socialnämnden får i uppdrag att
utreda om det inom nuvarande
kostnadsram går att införa ett Hem
för Vård och Boende (HVB) för unga
narkotikaberoende tillsammans med
andra kommuner.

Socialnämnden

Uppdraget slutfördes 2012.
Tillsammans med nätverkskommunerna beslutades att
avvakta med verkställighet med anledning av oklarhe
ter kring ansvarsfrågan vad gäller missbruksvården.
Förutsättningar för att driva frågan vidare finns inte längre
i nätverkskonstellationen, utan arbetet med att på bästa
sätt möta målgruppen ryms inom de förbättringsförslag
som socialnämnden antog i september 2013, och som
inarbetats inom ramen för förvaltningens förslag till intern
budget 2014 och därtill länkat förslag till ny organisation
av socialförvaltningens arbetssätt. Uppdraget redovisas
till KF genom beslut i socialnämnden i januari 2014.

Äldrenämnden ska presentera sin
utredning om införandet av en parbo
endegaranti.

Äldrenämnden

Uppdraget är slutfört.
Utredning är klar och tillämpas inom ÄN verksamhet.

Äldrenämnden får i uppdrag att ta
fram en särskild plan för tillskapandet
av olika senior- och trygghetsboenden
för äldre inom kommunen.

Äldrenämnden

Uppdraget är slutfört.
Äldrenämnden har fastställt Riktlinjer för trygghetsboende
i Karlskrona kommun vid sitt sammanträde 2013-03-27 §
31. En plan för tillskapandet av seniorboenden och trygg
hetsboenden för äldre har godkänts av KS 2013-06-04 §
133 och KF 2013-05-23 § 60.
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Karlskrona som tror på
de mångas medverkan

Mångfald, demokrati och
medborgardialog
Övergripande mål
• Karlskrona kommuns verksamheter ska utgå från
en hållbar utveckling där kommuninvånarnas

som styr är grunden för en levande demokrati. För

behov och önskemål står i centrum. Verksamheten

att alla ska kunna delta i samhället vill vi förbättra

ska utvecklas i dialog med dem som nyttjar

tillgängligheten, både funktionsmässigt och med

verksamheten. Karlskrona kommun ska ta tillvara

mer lättbegriplig information.

på människors olikheter, kompetens och egen

• Makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar

drivkraft. Utgångspunkten ska alltid vara att alla,

av samhällslivet. Mångfald ska tas tillvara och ses

oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk

som en konkurrensfördel i vår strävan att vara ett

tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning,

nav i Östersjön för en positiv entreprenörsanda.

sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska
ha samma värde och känna sig välkomna i
Karlskrona kommun.
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Verksamhetsmål
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Antalet e-tjänster ska öka årligen.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Fyra nya tjänster finns tillgängliga och många är
under utveckling.

Antalet besökare som använder våra
e-tjänster ska öka årligen.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Nya tjänster har ökat användningen av självservice
tjänster.

Medborgardialoger och samråd ska
utvecklas och öka årligen.

KS/KLF

Målet är uppfyllt.
Kommunfullmäktige har förändrat sina sammanträ
den i enlighet med uppdraget.

Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Det är angeläget att förnya kom
munfullmäktiges arbetsformer för att
öka intresset bland våra kommun
invånare och vi vill komplettera den
parlamentariska demokratin med ökat
medborgar-inflytande genom öppna,
lättill-gängliga sammanträden och
bättre samråd.

KS/KLF

Prioriteringen är genomförd.
Kommunfullmäktige har förändrat sina samman
träden i enlighet med uppdraget.

Alla nämnder och styrelser ska
utveckla demokratiska processer för
att öka medborgarnas inflytande och
insyn i vår verksamhet.

KS/KLF

Prioriteringen pågår.
Utbildningar har genomgåtts och planen är att
genomföra aktiviteten 2014.

Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda och föreslå olika former för en
utvecklad medborgardialog.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Utbildningar har genomgåtts och planen är att
genomföra aktiviteten 2014.
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Ambassadörerna som
lyfter Karlskrona

Hållbart ledarskap, service
och kvalitet
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbets

68

arbetsgivare är att varje medarbetare ska känna

givare både för dagens och framtidens med

sig som en viktig del i kommunkoncernen och vara

arbetare. Karlskrona kommun ska verka för ett

en god ambassadör för hela Karlskrona. Vägen dit

hållbart arbetsliv med friska medarbetare som tar

går via ett motiverande ledarskap, delaktighet och

tillvara all den kreativitet, drivkraft och kunskap

medarbetarskap som ger en positiv anda i hela

som finns hos våra medarbetare. Vår vision som

Karlskrona kommun.
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Verksamhetsmål
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Frisknärvaron ska öka.

Alla nämnder

Målet är inte uppfyllt.
Frisknärvaron har minskat från 53 % 2012 till 52 %
2013.

Sjukskrivningarna ska fortsätta
minska.

Alla nämnder

Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron har ökat från 18,5 dagar 2012 till 19,6
dagar 2013.

Önskad sysselsättningsgrad ska infö
ras i all vår verksamhet. Alla som har
en fast anställning i Karlskrona kom
mun och önskar att jobba heltid ska bli
erbjuden en heltidsanställning.

Alla nämnder

Målet är uppfyllt.
De åtgärder som behövs för att erbjuda önskad
sysselsättningsgrad är genomförda.

Antalet timavlönade i Karlskrona kom
mun ska minska.

Alla nämnder

Målet är uppfyllt.
Från 332 årsarbetare 2012 till 313 årsarbetare 2013.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron
för Karlskrona kommun ska fortsätta
minska. Långsiktigt mål ska vara 4 %.

Alla nämnder

Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron har ökat från 18,5 dagar 2012 till
19,6 dagar 2013.

Andelen nöjda medarbetare ska öka i
våra medarbetarenkäter.

Alla nämnder

Målet är inte uppföljningsbart.
Begreppet nöjd medarbetare finns inte i med
arbetarenkäten. På upplevd meningsfullhet i jobbet
svarar 91 % ja.

Andelen som svarar på våra med
arbetarenkäter ska öka.

Alla nämnder

Målet är uppfyllt.
Andelen svarande har ökat från 70 % till 76 %.

Prioriteringar

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Personalpolitiskt fokuserar vi 2013
på ledarskapet. Alla förvaltningar
och medarbetare ska under 2013
arbetamed den delen av det personal
politiska programmet som handlar om
ledarskap och medarbetarskap.

KS/KLF

Uppdraget är genomförd.
Flera förvaltningar har lagt in de personalpolitiska
perspektiven ledarskap och medarbetarskap i sina
måldokument och följer upp arbetet därigenom (t ex
HF, BUF, SBF, SEF). mål under hösten.

Medarbetare som vill bredda sin
kompetens genom intern rörlighet ska
uppmuntras till detta.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Förankringsarbete i förvaltningarna pågår avseende
kompetensverktyg. Utbildning i karriärvägledning ej
genomfört. Blekinges Framtida Chefer är genomfört
och utvärderat.

Uppdrag

Nämnd

Uppföljning/Utfall

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
fortsätta arbetet med att implemente
ra personalprogrammet i kommunen.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
KF har fastställt KOMPETENS som personalpolitiskt
fokus 2014 för fortsatt implementering av det perso
nalpolitiska programmet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder
införa flexibla och moderna, och ge
mensamma bemanningssystem.

KS/KLF

Uppdraget pågår.
Projektledare, styrgrupp och projektgrupp tillsatta.
Projektplan framtagen och arbete pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utvärdera arbetet med samverkans
avtalet.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
Utvärdering av samverkansavtalet är genomfört under
2012 av BTH.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utforma ett kontinuerligt chefs- och
ledarförsörjningsprogram.

KS/KLF

Uppdraget är slutfört.
Ett kontinuerligt chefs- och ledarförsörjningsprogram
är framtaget och genomförs fortlöpande.
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Ö v e r s ik t  f ö r b o l a g s k o nce r nen

Översikt för bolagskoncernen 2013
AB Karlskrona Moderbolag och helägda dotterbolag

AB Karlskrona Moderbolag
mnkr

vice, äga och förvalta fastigheter med flera anlägg
ningar för Affärsverksrörelsens behov samt äga och

2013

2012

2011

2010

2009

1,7

1,6

1,6

2,5

1,7

Omsättning
Resultat efter

finansnetto	-10,3	-10,9	-10,3	-4,8	-12,3
Soliditet %

21

18

26

av aktierna i Affärsverken Energi AB och 100 % av

41

aktierna i Affärsverken Elnät AB. Under 2013 överför

95

77

66

106

170

des det elnät som Affärsverken äger till Affärsverken

438

415

409

418				

Elnät AB.

Ändamål

Viktiga händelser

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget

Bolaget har under 2013 utvecklats och arbetat med

genom sin ägarfunktion skall samordna de verksam

effektiviseringar som varit bra för resultatutveck

heter som bedrivs i aktiebolagskoncernen och styra

lingen. Samtliga affärsområden redovisar positiva

verksamheten efter de mål som kommunfullmäktige/

siffror mot fastställd budget. Koncernen Affärsver

kommunstyrelsen bestämmer. Bolaget ägs till 100 %

ken omsatte under året 873 mnkr. Koncernens

av Karlskrona kommun.

resultat före dispositioner blev 38 mnkr jämfört med

Förberedelse för ändrade redovisningsregler (K3)

budgeterat 17 mnkr. Bolaget investerade under året

har pågått under året. Bildandet av ett hamnbolag

97 mnkr huvudsakligen inom elnät och fjärrvärme.

diskuterats och yttrande har lämnats. Affärsplaner

Under året har en ny VD tillträtt.
Moderbolagets, Affärsverken AB, verksamhet

för Karlskronahem och Utvecklingsbolaget har
beslutats. Bolaget har följt upp dotterbolagens

under året per verksamhetsgren:

verksamheter genom bla riskdokument, ekonomisk

Värme

uppföljning, finansiella riktlinjer. Uppföljning under

Kraftvärmeverket har gått bra. Året inleddes av kallt

året har inriktats på Utvecklingsbolaget.

väder och avslutningen av året var mild. Många nya
kunder har anslutit sig till nätet. Resultatet blev

Affärsverken Karlskrona AB

bättre än budget.

mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Omsättning

384

464

408

432

388

finansnetto

11,4

14

19

27

30

sorteringsverksamheten inom de löpande entrepre

Soliditet %

16

16

18

21

27

nadavtalen. Entreprenader pågår på industrisidan

Soliditet %, koncernen

17

16

17

20

26

Eget kapital

24

24

24

24

24

och avtal med förpackningsinsamlingen finns.

Resultat efter

Balansomslutning

1 951 2 035 1 758 1 481 1 012

Ändamål
Bedriva inköp, produktion och distribution av energi
inom områdena el, fjärrvärme fjärrkyla och gas, driva
kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till den

70

bolagets verksamhet. Affärsverken AB äger 100 %

453

Eget kapital
Balansomslutning

18

förvalta andelar och aktier med anknytning till

Renhållning
Affärsområdet fortsätter utveckla hämtnings och

Båttrafik
Det entreprenadavtal som finns utgör grunden för
affärsområdet. Passagerartillströmningen ökar.
Vädret har bidragit till ett av båttrafikens bästa år.
Stadsnät

bransch företaget är verksam inom, insamla och om

Under året har efterfrågan ökat markant. Byanäten

händerta hushålls- och industriavfall, utöva trafikser

har kommit igång och befintliga villaområden
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 AB Karlskronahem

efterfrågar i större omfattning fiber. Efterfrågan är
större än möjligheten att leverera. Samarbete pågår
även regionalt i Blekinge liksom inom Sydlänk.

mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Omsättning

336

331

323

315

309

Affärsverken Energi AB

Resultat efter
finansnetto

7,9

7,4

6,8

6,2

6,6

Soliditet i %

18

18

19

19

18

331

328

325

322

316

mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

421

399

394

580

392

Eget kapital

finansnetto

12

4,5

5,2

15,8

4,3

Soliditet i %

6

6

4

4

4

Ändamål

Eget kapital

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin

84

75

109

106

125

verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta

Omsättning
Resultat efter

Balansomslutning

Balansomslutnin

1 861 1 784 1 793 1 794 1 815

fastigheter eller tomträtter i Karlskrona Kommun.

Ändamål
Bolaget skall bedriva handel med energi. Bolagets

Viktiga händelser

syfte är att enligt god teknisk praxis och med

Resultatet efter finansiella poster uppgick till +7,9 mnkr

optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörj
ning. Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karls
krona AB.

sparingar. Bolaget har investerat i bla solenergi på

Bolaget har ökat sin försäljningsvolym och antalet
kunder har ökat. Flera lite störres kundavtal har

Handelsträdgården och Kungsmarken. En fortsatt
utbyggnad av bergvärme och fjärrvärme har pågått
under året, vilket minskar fossila bräns len. Samar

kunnat signeras.

betsprojekt med hyresgästerna för information och
sopsortering i Kungsmarken har intensifierats. En

Affärsverken Elnät AB
Omsättning

krav. Bolaget uppfyller även ägarens krav på soliditet.
Bolaget fortsätter med sitt arbete med energibe

Viktiga händelser

mnkr

för år 2013 vilket är något bättre än ägarens resultat

2013

2012

energisatsning på hyresgästnivå har startats där en
2011

2010

111

0			

finansnetto

14

0			

Soliditet i %

0

99			

Eget kapital

0,8

0,8			

Balansomslutning

236

0,8

2009

Resultat efter

Ändamål

familj får träffa en energirådgivare för att kunna
ändra sitt beteende och spara energi.
Bolaget arbetar på olika sätt med trygghetsfrågor
och att kunna erbjuda all grupper möjlighet till
boende. Ett antal samarbeten och aktiviteter med
inriktning på barn har inletts och genomförs tex
genomförs upprutningen av en lekplats i samverkan
med en barngrupp. Nattvandringarna har utökats i

Bolaget skall bedriva elnätsverksamhet. Bolaget ska

Lyckeby. De goda erfarenheterna från ”BoBra”-pro

verka för en säker elförsörjning till sina kunder.

jektet har gått in i bolagets löpande verksamhet.

Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.

Viktiga händelser

Vid årsskiftet hade bolaget 15 outhyrda lägenheter
och 12 studentrum outhyrda.
Det planerade underhållet uppgår till 46 mnkr dvs

Elnätsverksamheten flyttades i början av året över till

insatser har gjorts under året med ca 15 mnkr mer än

dotterbolaget. Skälet är att man i samma juridiska

budgeterat. Totalt har 120 mnkr nedlagts i investe-

person inte får ha produktion av el och elnät.

ringar under året varav den största är nybyggnation

Kraftvärmeverket producerar el och där för var man

av särskilt boende Handelsträdgården (64 mnkr).

tvungen att föra över elnätet till annat bolag.
Utbygganden av elnät har främst varit inom industri
område, villaområde och byte av högspänningska
bel.
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Kruthusen Företagsfastigheter AB

verksamheten. Bolagets målgrupp är befintliga och

mnkr

Karlskrona. Bolagets uppdrag är att arbeta aktivt för

2013

2012

2011

2010

2009

58

61

57

60

55

1,1

0,9

0,1

1,5

3

Soliditet i %

7

6

6

6

7

Eget kapital

39

39

39

39

38

581

596

614

602

54

Omsättning
Resultat efter
finansnetto

Balansomslutning

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunal
rättsliga regler förmedla mark- och flexibel lokalupp
låtelse till företag och därigenom skapa etableringsoch utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga

Målet är att göra Karlskrona till en långsiktig
hållbar och attraktiv etablerings- och destinations
klimat & miljö, idrott & hälsa, landsbygdsutveckling
samt besöksnäring.
Bolaget ska marknadsföra Karlskrona för besö
kare och näringsidkare.

näringsliv, fler arbetstillfällen och som destinations

Bolaget omsatte 58 mnkr och redovisar ett resultat
på 1,1 mnkr för 2013 vilket är något bättre än

ort året om.

Viktiga händelser

ägarens resultatkrav.

Bolaget omsatte under året 12,5 mnkr och bolagets

Vakansgraden är ca 3 % för bolaget som helhet

resultat är -23,3 mnkr.

och det är framförallt på Campus Gräsvik som

Bolaget har fått extra tillskott om 15 mnkr från

bolaget har vakanser. Under året har lokaler på

ägaren. Detta tillskott ska användas under 2013-

Campus Gräsvik anpassats till Science Park-kon

2015. Under 2013 har ca 5,5 mnkr använts till bla

ceptet där Telecom City, BBI, BTH Innovation och

Skärgårdsfesten. Bolaget har arbetet med projektet

Almi finns samlat. I Slutet på året lämnade Region

”Förenkla Helt enkelt” som handlar om att underlätta

Blekinge Blekingehuset i kv Ruthensparre och

för företag i kontakter med kommun och myndighe

flyttade in i Högskolans fd ”kanslibyggnad” på

ter. Under året har en ny VD tillträtt. Arbetet med

Campus Gräsvik. Avtalen med BTH är självkost

bildandet av en Science Park på Gräsvik har

nadsavtal och motsvarar 65 % av omsättningen i

påbörjats och en ny verksamhetschef har anställts

bolaget.

under året.

Utveckling i Karlskrona AB
2013

2012

2011

2010

2009

12

7,3

11,4

11,9

8,5

Resultat efter
finansnetto	-23,3	-14,3	-1,7	-0,8	-0,2
Soliditet i %

5

3

19

26

33

Eget kapital

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

13

18

3,4

2,5

1,9

Ändamål
Bolaget ska arbeta operativt för nyföretagande och
näringslivets utveckling i Karlskrona kommun.
Bolaget ska erbjuda god service och underlätta
näringslivets kontakter med den kommunala

72

kare.

positiva utveckling med ett hållbart växande

Viktiga händelser

Balansomslutning

att öka antalet nationella och internationella besö

Bolagets verksamhet ska bidra till Karlskronas

företag och organisationer inom kommunen

Omsättning

att nya företag ska etablera sig i Karlskrona och för

ort. Särskilt fokus ska vara på näringslivet inom

Ändamål

mnkr

nybildade företag samt företag som vill etablera sig i
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Översikt kommunalförbund samt övriga
delägda bolag 2013
Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge
mnkr

Omsättning

Vårdförbundet Blekinge
mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

74

70

69

64

66

Resultat efter
finansnetto	-1	-0,7

0,2

0,8

0,2

Soliditet %

4

6

6

6

4

Eget kapital

3

4

3

3

2

69

63

59

57

54

Balansomslutning

Omsättning

2013

2012

2011

2010

2009

103

86

77

68

68

Resultat efter
Finansnetto

5

2

4

3

6

Soliditet %

62

61

56

58

67

Eget kapital

33

28

25

21

30

Balansomslutning

53

45

45

35

45

Vårdförbundet Blekinge är ett kommunalförbund

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra

med Blekinges kommuner som medlemmar.

Blekinge startade verksamheten 2000-07-01 och

Vårdförbundets huvuduppgift är att bedriva olika

bedrivits efter de intentioner som fullmäktige i

typer av institutionsvård eller erbjuda andra tjänster

Karlskrona och Ronneby gett tillkänna i kommunal

inom det psykosociala eller neuropsykiatriska

förbundets räddningstjänstplan. Kommunal

området. Vårdförbundet är också huvudman för

förbundet ägs till 61,5 % av Karlskrona kommun

gruppboenden för vuxna inom autism. Förbundet

och till 38,5 % av Ronneby kommun.

ägs till 40 % av Karlskrona kommun.

Viktiga händelser

Årets händelser

Förbundet omsätter 74 mnkr och resultatet för år

Inga stora förändringar har genomförts under året.

2013 är ett negtivt resultat på -1 mnkr. Direktionen

Däremot har de nya verksamheterna Cura Vik och

har tidigare beslutat att 0,8 mnkr får tas ut eget

Cura resurscentrum och utvecklats vidare och funnit

kapital för projektet ”Friska brandmän”. Dessa har i

sina former. Totalt har man idag kapacitet att ta emot

första hand använts för ombyggnad av stationen i

ca 45 ungdomar i våra två ungdomsboenden för

Ronneby för en bättre tvätthantering.

ensamkommande asylsökande barn. Cura resurs

Under året har förbundet tagit över såväl tillsyns-

centrum som samlar resurspersoner för att kunna

som tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga-

erbjuda kommunerna samordnade insatser snabbt

och explosiva varor från medlemskommunerna.

och obyråkratiskt när man ställs inför extraordinära

Olycksutvecklingen under en femårsperiod visar

problemsituationer samt erbjuda olika typer av

på en svag minskning av antalet bränder i byggna

utbildningar och handledning, har anlitats i hög grad

der, medan antalet trafikolyckor ökar. Till skillnad

under året.

från senare år var det 2013 ovanligt många bränder i
det fria. Larm om drunkningstillbud och utsläpp av
farliga ämnen är relativt konstant.
Under 2013 har 1 271 (1 260) räddningsinsatser
genomförts.
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Karlskrona Baltic Port AB
mnkr

Karlskrona Fryshuset AB

2013

2012

2011

2010

28

38

53

6

Finansnetto

0

9

13

1

Soliditet %

88

87

78

93

Omsättning
Resultat efter

Bolaget är vilande.

Eget kapital

159

159

157

154

Balansomslutning

180

182

199

164

Företaget bildades den 1 juli 2010 i och ägs till 49 %
av Karlskrona kommun och till 51 % av Stena Line
AB. Företaget äger och driver Verkö färjehamn. Ett
särskilt ägarsamråd där Karlskrona kommun och
Stena Line har två ledamöter var fattar beslut i frågor
som påverkar bolagets verksamhet, större investe
ringar, vinstutdelningar och kapitaltillskott.
Nämnvärda händelser under perioden är:
• Etablering av med Logent Ports & Terminals AB
gemensamt bolag; KBP Logent Terminal AB, som
efter årsskiftet tar över stuveridriften i hamnen
inklusive den nya järnvägsterminalen.
• Planering av framtida ytbehov i hamnen för att
klara utökade frakt- och passagerarvolymer.
• Erforderliga avtal har tecknats mellan KBP, Stena
Line och KBP Logent avseende hamn-, järnvägsoch stuveridrift på Verkö.
• Stena Line introducerade en ersättningsbåt för
Stena Alegra; Stena Baltica, vilket inneburit att
klagomål från boende i närområdet beträffande
ljudnivåer upphört.

74

Ändamål
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Karlskrona Fryshus ägs till 99,98 % av Karlskrona
kommun.
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Barn- och ungdomsnämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Intäkter

103,5

101,7

104,8

114,4

115,3

Kostnader

-1 130,2

-1 087,4

-1 077,7

-1 051,3

-1 051,9

Nettokostnad

-1 026,7

-985,7

-972,9

-936,9

-936,6

1 032,3

993,7

967,1

944,6

939,5

Budgetram
Årets avvikelse mot budget

5,6

8

-5,8

7,7

2,9

Investeringsutfall

5,3

5,3

5,7

5,4

7

Antal anställda

1 661

1 664

1 730

1 747

1 810

Antal årsarbetare

1 581

1 583

1 647

1 655

1 706

Barn- och ungdomsnämnden har totalt sett bedrivit
sin verksamhet för 2013 inom de av Kommunfull

halvåret jämfört med det första.
Vid juni månads nämndssammanträde fattades

mäktige tilldelade ramarna. Den prognos som

beslut om att från nämndens reserv överföra 1,0

lämnades i samband med budgetuppföljning per

mnkr till potten för nyanlända barn. Resterande del

oktober månad visade på en avvikelse mot budget

av reserven 3 mnkr, kvarstår därför vid årets slut.

med noll kronor. Det som framförallt avviker från

Budgeten för barn med särskilda behov (BSB) har

prognosen är att de kommunala förskolorna och

överskridits även detta år. Det har helt enkelt varit

skolorna/fritidshem sammantaget beräknades

fler ansökningar som uppfyller kriterierna för att

generera ett underskott om 11,0 mnkr, medan

erhålla bidrag och då kan inte bidrag nekas.

faktiskt underskott blev cirka 5,0 mnkr. Överskottet

Förvaltningen föreslår även detta år att en

om 5,6 mnkr är till stora delar hänförligt till att 2013

resultatreglering genomförs med hjälp av det totala

års budgeterade volymer över antalet barn i förskola,

överskott som finns för att minimera underskotten

grundskola och fritidshem varit för högt budgete

för kommunala enheter, som skall överföras till 2014

rade. Budgeten för volymen barn/elever bygger på

och framåt. Den föreslagna regleringen (se nedan)

kommunens prognos över befolkningsutveckling,

medför att i enlighet med ”Lagen om lika villkor” har

den ökning som fanns i befolkningsprognosen

en avsättning till fristående verksamhet gjorts i

visade sig vara för optimistisk. Det har medfört att

bokslutet med 2,5 mnkr.

avsatta medel för elev- och platsbidrag inte fullt ut
nyttjats.
Övriga budgetavvikelser på centrala medel består
främst av:
Tidsförskjutningar i vissa planerade investeringar i

Kommunal förskola, Skola och Fritidshem
Den slutliga budgetavvikelsen för verksamheten,
kommunal förskola och kommunal skola/fritidshem
blev till slut -4,9 mnkr varav skolan avviker negativt

lokaler som då inte har genererat beräknade

med -4,0 mnkr och förskolan med -0,9 mnkr.

driftskostnader under 2013.

Drygt 60 % av förvaltningens förskolechefer/rektorer

Efterfrågan på vårdnadsbidrag har varit betydligt
lägre än vad som budgeterats för, vilket medför ett

klarade inte att driva sin verksamhet inom det plats-/
elevbidrag som barn respektive elever genererar.

överskott. En viss ökning kan ses under andra
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Intern resultatreglering
Då nämnden totalt sett får ett överskott på 5,6 mnkr
mot budget, innebär det att en resultatreglering
genomförts för att justera och reglera dels årets
underskott för enskilda kommunala enheter, men
även att beta av en del av tidigare års underskott.
Detta för att minska den ingående belastningen som
överförda underskott medför för såväl 2014 som

vilket medfört en kostnad till fristående verksamhet
enligt ovan. 2013 års resultatreglering gör att totala
ingående underskott till 2014 och 2015 minskat från
cirka 5,0 mnkr/år till 0,8 mnkr/år. Största enskilda
underskottet till 2014 uppgår till knappt 0,5 mnkr.
Idag finns inga underskott som redan nu belastar
2016.

Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

Antal inskrivna barn i förskolan och pedagogisk omsorg

3 445

3 489

3 535

3 523

3 442

61

69

153

176

234

428

471

468

474

474

varav antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg
varav antal barn i förskola fristående regi
Andelen barn i förskola fristående regi, %

13%

14%

14%

14%

14%

Antal inskrivna barn i skolbarnomsorg

3 310

3 159

2 942

2 862

2 733

733

694

615

554

509

Antal barn i förskolan/anställd heltid (kommunala)

5

5

5

5

5

Antal öppna förskolor

1

1

4

3

5

77

111

109

99

99

Antal elever i förskoleklass

757

777

773

755

739

Varav antal elever i förskoleklass, friskola

162

152

139

110

114

Antal elever i grundskolan 1-9

6 455

6 242

6 165

6 125

5 992

Varav antal elever i friskolor 1-9

1 483

1 417

1 355

1 237

1 123

23%

23%

22%

20%

18%

58

62

87

87

83

1 950

1 950

1 950

1 925

1 925

varav antal inskrivna barn i skolbarnomsorg fristående regi

Antal barn i förskola, kvällar/nätter/helger

Andel elever i friskola F-9 %
Antal elever i särskola
Antal elever med skolskjuts

76

2015. Totalt sett har 13,7 mnkr resultatreglerats,
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Handikappnämnden
Budgetavräkning, mnkr
Intäkter

2013

2012

2011

2010

2009

74,2

77,1

68,7

69,4

64,5

Kostnader

-426,6

-413,6

-376,4

-354,3

-331,9

Nettokostnad

-352,4

-336,6

-307,7

-284,9

-267,4

348,8

325,6

307,6

281,1

251,6

-3,8

-11,0

-0,1

-3,8

-15,8

Budgetram
Årets avvikelse mot budget
Investeringsutfall

0,5

0,6

0,5

0,4

0,1

Antal anställda

644

587

573

528

521

Antal årsarbetare

596

536

525

480

474

Orsaken till avvikelsen på – 3,8 mnkr hänförs både

Även hemtjänsten har under 2013 ökat igen, under

till personalkostnader och till övrig drift.

2011–2012 sjönk behovet av hjälp och har varit

Den volymökning som tog fart under 2011 och

fortsatt lågt under januari–september. Dock kom det

fortsatte även under 2012, har under 2013 mattats av

in nya ärenden under det sista kvartalet som gjorde

något. Dock ligger volymerna fortsatt på en hög nivå

att timmarna ökade utöver fastställd budget.

och antalet verkställda LSS-insatser har inte minskat

Överskottet för hemtjänst på årsbasis blev därmed

under 2013. För personalen märks den snäva

inte lika stort som beräknat i prognosen.

budgetramen inte minst i form av att det ofta dyker

Trenden är fortsatt att det verkställs betydligt mer

upp behov av tillfälliga förstärkningar där enskilda

än det finns resurser och budget för, vilket märks

brukare eller arbetsmiljön behöver extra stöd. Dessa

tydligt i det ekonomiska resultatet, både för perso

förstärkningar ryms inte inom budgetramen och kan

nalkostnader och för drift. I gengäld har dock

finnas en kortare eller längre period. Det finns

Karlskrona kommun kunnat räkna hem detta i form

således inte budget för extra insatser i förvaltningen.

av ökad kostnadsutjämning på LSS-delen. Då ingen

Påtagligt under 2013 har också varit behoven av

avmattning ses i dagsläget för Karlskrona kommun

specialkompetens för brukare med särskilda behov,

gällande LSS utan snarare ökningar, kommer den

som inte kunnat tillgodoses i förvaltningens egen

positiva utvecklingen för utjämningen med sannolik

regi och som uppstått mer eller mindre akut löpande

het att fortsätta kommande år, beroende på hur

under året. Detta har medfört extra kostnader utöver

insatserna för LSS ser ut i övriga landet.

budget men framförallt finns rätt kompetens att tillgå
på den externa placeringen, varför placeringarna
ansetts nödvändiga.
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Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

423

416

411

394

378

Antal personer med beviljade insatser
enl LSS
Ledsagarservice
Antal personer 31/12

19

Standardkostnad

20

17

14

13

61 480

63 087

57 896

56 009

Kontaktpersoner
Antal 31/12
Nettokostnad per kontaktperson

179

184

190

183

186

24 222

23 564

29 472

28 441

31 176

24 592

24 115

23 158

22 404

33

39

37

34

61 480

60 288

57 896

56 009

Standardkostnad
Avlösarservice
Antal 31/12

22

Standardkostnad
Korttidsvistelse
Antal beviljade personer
Nettokostnad per person

62

61

74

67

64

215 091

308 297

277 019

184 884

184 536

245 922

241 152

231 585

224 036

25

35

32

35

135 527

132 633

127 371

123 220

Standardkostnad
Korttidstillsyn
Antal beviljade personer

26

Standardkostnad
Familjehem
Antal 31/12
Nettokostnad per familjehemsärende

3

3

4

5

7

295 149

323 476

273 584

263 574

351 583

359 368

345 290

336 207

323 396

13

10

14

11

998 994

959 140

933 908

907 579

Standardkostnad
Boende för barn och ungdom
Antal boende 31/12

11

Standardkostnad
Boende för vuxna
Antal boende 31/12
Nettokostnad per boende

188

183

159

160

156

587 086

604 489

664 796

565 619

628 409

799 195

767 312

747 126

718 657

Standardkostnad
Personlig assistent
Antal personer med pers ass enl LSS

23

17

20

16

14

Antal personer med pers ass enl LASS

87

88

101

104

96

2

2

2

2

1

Antal personer med pers ass enl SoL
Kostnad per beviljad timme lägst

78

43kr/h

85kr/h

37 kr/h

45 kr/h

135 kr/h

Kostnad per beviljad timme högst

408kr/h

447kr/h

358 kr/h

333 kr/h

263 kr/h

Kostnad per beviljad timme snitt

237kr/h

233kr/h

224 kr/h

221 kr/h

203 kr/h
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Idrotts- och fritidsnämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Intäkter

11,4

11,4

11,7

11,8

10,7

Kostnader

-79,5

-79,7

-82,4

-96,6

-59

Nettokostnad

-68,1

-68,1

-70,7

-84,8

-48,3

68,4

67,8

71,1

84,8

48,9

Årets avvikelse mot budget

0,3

-0,3

0,4

0

0,6

Investeringsutfall

0,2

0,2

0,2

0,3

0

Budgetram

Antal anställda

28

27

28

27

28

Antal årsarbetare

26

25

26

26

25

Idrotts- och fritidsnämnden fick under året sänkt

Detta innebär lägre kostnader för idrotts- och

budgetram med -0,5 mnkr, enligt kommunfullmäkti

fritidsanläggningar juli – december 2013. Nämndens

gebeslut ”Åtgärdspaket resultatförbättring år 2013”.

reserv och utvecklingsbudget har ej använts fullt ut

De nya förändrade bidragsnormerna som antogs

för att täcka besparing, samt utbetalning av

hösten 2012 innebär att det under 2013 betalats ut

verksamhetsbidrag för tre terminer. Intäkterna för

verksamhetsbidrag (per deltagartillfällen för ung

Rödebybadet har blivit cirka 0,1 mnkr högre än

domar inom föreningslivet) gällande hela 2012 och

budgeterat. Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar har

våren 2013, det vill säga 1,5 år. I årsbokslutet för år

inte använt sina utvecklingsmedel fullt ut och den

2012 reserverades 0,7 mnkr. Merkostnaden 2013 för

verksamheten visar även ett mindre överskott på

ändrad rutin blev 0,7 mnkr ytterligare.

bidrag till föreningsgårdar och Säljö barnkoloni.

Nämnden har vidtagit nödvändiga åtgärder för att
klara ett utfall i nivå med budget.
Åtgärder som vidtagits är att vuxenföreningar fått
15 % av bidragsberättigade lokalkostnader istället

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet i
Projektet PYDOS (Prevention of Youth Drop Out in
Sports). Projektet har i huvudsak finansierats via
EU-medel.

för maxnivån 20 %. Vikarietillsättningar vid ordinarie
personals frånvaro har begränsats. Hyresavtalet för
gymnastiksalen i Holmsjö är uppsagt, och skolan
(och tillhörande gymnastiksal) i Strömsberg är såld.
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Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

Bidrag
Antal föreningar med bidrag

169

176

175

170

178

12 463

12 705

11 662

10 813

11 642

andel flickor

45%

43%

44%

43%

43%

andel pojkar

55%

57%

56%

57%

Föreningsmedlemmar 7-20 år

Föreningsmedlemmar övriga

57%
27 565

andel flickor

44%

andel pojkar

56%
406 256

397 834

400 995

422 657

andel flickor

Deltagartillfällen i föreningar

41%

40%

42%

41%

429 825
42%

andel pojkar

59%

60%

58%

59%

58%

Kostnadstäckningsgrad i %
Telenor Arena

8

8

8

7

-

Sunnahallen

8

6

6

6

5

Idrottsplatser

4

5

5

5

6

Idrottshallar

18

19

19

22

20

Bowlinghallen

43

44

*41

24

27

Rödebyanläggningen

45

44

44

44

43

K-na simhall/varmbadhus

16

16

19

22

19

Samlingslokaler

16

19

22

19

17

* Ny fördelning mellan BUF och IFF fr o m 2011
Antal besök
Karlskrona simhall

86 500

87 500

85 500

88 100

83 100

Varmbadhuset

21 400

20 300

21 200

21 025

19 700

*44 837

18 980

16 722

18 366

21 308

Rödebybadet (ute/inne)
* Inkl deltagare i föreningars verksamhet
Fritidsgårdar
kommunala fritidsgårdar

4

5/4

5

5

5

Föreningsdrivna fritidsgårdar

9

9

8

6

9

mötesplatser

3

3

3

3

3

Lotterier

80

Lotterier, registreringar

3

5

5

8

2

Kontrollantuppdrag

8

12

15

11

13
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Kulturnämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

9,8

7,9

7,3

7,9

8,1

Kostnader

-61,1

-60,3

-59,5

-60,9

-59,3

Nettokostnad

-51,3

-52,4

-52,2

-53,0

-51,2

51,3

52,4

52

52,4

50,8

Intäkter

Budgetram

2009

Årets avvikelse mot budget

0,0

0,0

-0,2

-0,6

-0,4

Investeringsutfall

0,8

0,7

0,5

1,0

0,8

Antal anställda

63

67

69

71

69

Antal årsarbetare

61

63

65

66

62

Kulturförvaltningens verksamhet har bedrivits inom

ideella kulturföreningarnas andel av uthyrningen

givna budgetramar år 2013. Den samlade verksam

ökar och deras subventionerade hyror täcker inte de

hetens underskott uppvägs av den reserv som

kostnader som uthyrningarna medför. Även IT-verk

nämnden avsatt som buffert.

samheten visar ett betydande underskott, som

Underskott finns främst inom verksamheterna

främst beror på att centralt utlagda sparbeting inte

allmänkultur, bibliotek och kulturlokaler. Under

motsvarats av minskade kostnader, så som det var

skottet inom allmänkulturen beror bland annat på att

tänkt. Den politiska verksamheten uppvisar över

hyresintäkterna från Salongen inte uppnått budge

skott i förhållande till budget. Överskottet är

terade värden, samt att kostnaderna för utställnings

hänförligt till lägre kostnader än beräknat för

verksamheten överskridit budget. Underskottet inom

arvoden till förtroendevalda, vilket beror på att några

biblioteksverksamheten kan främst hänföras till

sammanträden, i AU eller nämnd, ställts in under

engångskostnader inom personalområdet samt till

året. Övriga verksamheter följer i stort sett givna

ökade kostnader för utlåning av e-böcker. Kultur

budgetramar.

lokalernas underskott beror huvudsakligen på att de

Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

482 362

501 693

520 461

497 077

503 186

8 889

10 046

10 425

10 613

9 941

Varav utlån stadsbibliotek

247 699

255 833

263 624

263 356

267 626

Varav utlån filialer

Bibliotek
Antal utlån totalt
Nerladdning av musik och e-bok

225 774

235 814

246 188

223 108

225 619

Antal utlån/invånare

7,80

7,83

8,10

7,76

7,95

Bruttokostnad/utlån

48

48

46

48

47

Nettokostnad/utlån

44

42

40

42

41

Kulturskolan
Antal elever

1 164

1 300

1 300

1 244

1 240

Antal elever/lärare

68,0

72,0

74,0

74,9

74,7

Kostnadsteckningsgrad

16%

16%

15%

15%

15%

Kulturenheten
Antal utställningar
Antal skolföreställningar musik/teater
Besökare utställningsverksamhet

12

11

9

8

10

260

345

273

250

287

20 813

17 008

20 925

25 916

27 598
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Miljö- och byggnadsnämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

19,6

16,7

12,5

12,0

11,7

Kostnader

-30,0

-26,8

-28,5

-32,2

-34,6

Nettokostnad

-10,4

-10,1

-16,0

-20,2

-22,9

10,7

10,4

15,0

19,8

19,3

0,3

0,3

-1,0

-0,4

-3,6

0

0

0

0

0

Intäkter

Budgetram
Årets avvikelse mot budget
Investeringsutfall
Antal anställda

48

42

39

39

36

Antal årsarbetare

47

40

37

38

31,5

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet redovi

ningens verksamhet under 2013, vilket tillsammans

sar ett överskott på 0,3 mnkr mot budget för 2013.

med vakanser har genererat det positiva utfallet.

Budgetramen var 2013 på 10,7 mnkr.

Miljöavdelningen har en negativ avvikelse bland

Förvaltningsledning, nämndadministration och

annat med anledning av vakanser som inneburit

planavdelning följer i huvudsak budget. Bygglovav

utebliven tillsynsverksamhet. Miljö- och byggnads

delningen visar en positiv avvikelse mot budget, då

nämndens reserv om 0,1 mnkr har utnyttjats för att

ett flertal större bygglov behandlats inom byggavdel

kompensera sparbeting.

Verksamhetsmått
Antal bygglov
Antal ansökningar enskilt avlopp*

2013

2012

2011

2010

2009

790

688

766

788

853

33

75

74

142

Antal detaljplaner, antagna

4

9

7

17

Antal detaljplaner, överklagade

0

1

2

4

3

2 975

3 038

1 786

1 766

1 923

- varav miljöskydd

1 404

1 992

1 096

1 219

1 067

- varav hälsoskydd

1 039

613

289

226

368

407

433

401

321

488

Antal miljöärenden

- varav livsmedel

* Jämförelse bakåt går inte då gamla uppgifter omfattar även tillsyn, inte bara tillstånd.
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Socialnämnden
Budgetavräkning, mnkr
Intäkter

2013

2012

2011

2010

2009

34,7

39,0

44,2

29,6

24,5

Kostnader

-250,6

-246,7

-228,4

-206,4

-187,1

Nettokostnad

-215,9

-207,7

-184,2

-176,8

-162,6

Budgetram

189,9

162,0

170,3

171,4

143,6

Årets avvikelse mot budget

-26,0

-45,8

-13,9

-5,4

-19,0

Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare

0,1

0,2

0,2

0,3

0,2

188

187

186

171

160

184,8

184,3

182,8

168

157

Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens

med många omplaceringar och nyplaceringar. De

verksamheter för 2013 uppvisar en negativ avvikelse

placerade barnens/ungdomarnas problem har varit

mot budget om totalt -26,0 mnkr varav -26,7 mnkr

missbruk, kriminalitet, svåra relationsproblem, andra

avser individ- och familjeomsorg och 0,7 mnkr

sociala problem, hedersproblematik, våld i hemmet

ekonomiskt bistånd.

och flera av ungdomarna har också en neuropsykia

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg

trisk diagnos. Antal anmälningar och ansökningar

uppgick till 134,7 mnkr för 2013, vilket är en försäm

har ökat stort. Under året har 795 anmälningar och

ring av nettokostnaden i förhållande till föregående

ansökningar inkommit om barn/unga som far illa,

år med -6,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg visar

vilket är en ökning med 15,2 % i förhållande till

underskott om -26,7 mnkr. Behovet av insatser har

föregående år. Totalt antal vårddygn avseende barn

varit stort främst på barn- och ungdomssidan men

och ungdomar har uppgått till 29 989 vilket motsva

även avseende vuxna missbrukare.

rar 82 årsplatser, en ökning med 10 årsplatser

Barn och unga
I slutet av år 2011 ökade antalet externa placeringar

jämfört med föregående år.
Under året fick nämnden fem beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket

barn och ungdomar igen. Denna trend fortsatte

avseende kvartal 2-4 2011, kvartal 1-4 2012 samt

tyvärr in i år 2012 och även år 2013. Under året har

kvartal 1 2013,gällande ensamkommande flykting

olika åtgärder med syfte att minska de externa

barn. Samtliga dessa beslut är överklagade till

placeringarna gjorts. I snitt hade förvaltningen 19

förvaltningsrätten. Nämnden har resultatfört dessa

placeringar under år 2013, att jämföra med föregå

poster i år (cirka 5,8 mnkr), då dessa fordringar får

ende års 24 placeringar (-5). Den största avvikelsen

betraktas som mycket osäkra. Återsökningarna

står externa placeringar för, -11,4 mnkr, vilket dock

gäller de platser som finns utöver avtalade platser

är en förbättring av nettokostnaderna jämfört med

med Migrationsverket. HVB-hemmet Gyllenstjärna/

föregående år, (4,7 mnkr). Antal vårddygn på extern

Bokvägen redovisar en budgetavvikelse om -4,1

institution har återigen ökat jämfört med föregående

mnkr för året.

år (från 7 817 till 9 627 vårddygn).
Även antalet barn och ungdomar placerade i

Vuxna missbrukare

familjehem har under året ökat något. Antalet

Under året har färre personer varit aktuella på

vårddygn i familjehem låg på samma höga nivå som

vuxensektionen, enheten för beroende, jämfört med

föregående år.

föregående år. Även antal anmälningar om misstänkt

Trycket på familje- och ungdomssektionen har

missbruk samt antal ansökningar har varit färre än

varit fortsatt mycket högt. Familje- och ungdoms

föregående år. Nämnden har i snitt haft 15 årsplace

sektionen har under året haft ett stort antal ärenden,

rade, vilket är en ökning med 4 jämfört med föregå
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ende år. Fler personer har fått öppenvårdsinsatser.

och personer med utländsk bakgrund som saknar

Fler har varit placerade på extern institution. När det

utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt

gäller de externa placeringarna har nettokostnaden

från arbetsmarknaden. Det har generellt sett varit

ökat med ca 2,7 mnkr jämfört med föregående år.

svårt att få ut brukaren till annan försörjning.

Totalt antal vårddygn för externa placeringar har

Nämnden ser att de vidtagna åtgärderna, i form av

ökat (+45 %), jämfört med föregående år. Detta

projekt Rocksam, FINSAM, arbete enligt ”Resurs

beror främst på att antalet vårddygn enligt LVM

husmodellen” och de ”kommunala beredskapsjob

(tvångsplaceringar) har ökat, vilket medfört att

ben”, gett positiv effekt. Socialnämnden tog den 25

kostnaderna för dessa påverkat utfallet negativt då

mars beslut om ytterligare 20+20 nya ”kommunala

dessa placeringar är dyrare. Nämnden har även i år

beredskapsjobb”.

satsat på olika boendealternativ såsom stödboendet

Totalt har 1 708 hushåll varit i behov av ekono

Rosenbom, kvinnoboendet ”Vilja” samt beroendeen

miskt bistånd under året, vilket är en ökning med 67

het och samsjuklighetsboendet, där vi dock inte haft

hushåll jämfört med föregående år. Även antalet

full finansiering (-2,3 mnkr).

hushåll där brukaren är 24 år eller yngre har ökat,

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgick
till 81,2 mnkr, vilket är en försämring av nettokost

med 55, till 500 stycken jämfört med föregående år.
Antal hushåll med behov av bistånd längre än

naden i förhållande till föregående år med -1,6 mnkr.

11 månader har minskat kraftigt jämfört med före-

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott om 0,7 mnkr.

gående år, från 574 till 478 hushåll,en minskning med

Nämnden fick ett rejält tillskott till budgetramen

96 hushåll jämfört medföregående år. Detta får

jämfört med föregående år ( 24,6 mnkr). Situationen

anses vara en positiv effekt av ovan nämnda

på arbetsmarknaden har även i år varit ogynnsam

åtgärder, såsom arbete enligt ”Resurshusmodellen”.

med hög arbetslöshet, speciellt bland ungdomar

Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
Genomsnittligt antal hushåll per månad med ek bistånd
Totalt antal hushåll

831

841

844

753

680

1 708

1 641

1 673

1 481

1 342

29 989

26 446

20 452

22 963

23 461

11 713

8 900

8 289

8 103

10 755

Barn och Ungdom
Totalt antal vårddygn*
Missbrukare vuxna
Totalt antal vårddygn**
*avser familjehem, extern institution samt internt (Roslunden)
**avser familjehem, extern institution samt internt
(Karlskrona Behandlingshem)
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Tekniska nämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Intäkter

790,2

792,6

765,6

652,3

655,9

-861,9

-883,6

-837,2

-770,4

-723,1

-71,8

-91,0

-71,6

-118,1

-67,2

70,0

72,1

70,8

97,2

81,9

Kostnader
Nettokostnad
Budgetram
Årets avvikelse mot budget
Investeringsutfall

-1,8

-19,0

-0,8

-20,9

14,7

191,3

248,2

156,1

174,9

112,1

Antal anställda

234

231

257

249

243

Antal årsarbetare

214

220

254

243

230

Stabsverksamhet
Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag som i
dagsläget inte kan belasta något kostnadsställe
(framtida investeringsprojekt). Miljöundersökning
Wämöhallen, Cykelstrategi, Stadsutveckling,
detaljplan Mölletorp, Pottholmen och Vattendom
Verkö är några av projekten. I delårsbokslut 130831
begärdes täckning med 0,2 mnkr för framtagning av
Karlskrona kommuns cykelstrategi, men begäran
avslogs i kommunstyrelsen. Bilpoolen i Ruthenspar
re visar ett underskott som beror på låg nyttjande
grad och för lågt kilometerpris. Kilometerpriset
kommer att höjas 2014. För högt budgeterade
arvoden för politisk verksamhet ger positiv budget
avvikelse. Kostnaderna för fackligt arbete blev lägre

på kostnader för genomförd driftskostnadsinvente
ring, besiktning av kajer, miljöavgifter och stora
akuta underhållsåtgärder, samt lägre intäkter än
budget. Gästhamnarnas positiva avvikelse beror på
högre intäkter än budget och försenat färdigstäl
lande av Klaffen har gett lägre kostnader än
budgeterat. Småbåtsanläggningarnas positiva
avvikelse beror på högre intäkter än budgeterat och
på att mindre planerat underhåll utförts.

Fastighetsverksamhet
Avdelningens negativa budgetavvikelse för 2013
uppgår till 1,0 mnkr med en budgetomslutning på 466
mnkr. Nedskrivning av hyresfordran Strandgården på
1 mnkr är orsaken till den negativa budgetavvikelsen.

än vad som budgeterats.

Renhållningsverksamhetens

Gata/parkverksamhet

Ombyggnaden av två av kommunens totalt tio

Konsultkostnader i samband med tecknande av
avtal för industrijärnväg på 350 tkr, underhållskost
nader för campingar/stugområden på 290 tkr samt
kostnader för förrådsverksamhet och avveckling av
dieselhantering på 400 tkr är kostnader som inte
budgeterats 2013 och har därför gett en negativ
budgetavvikelse.

Hamnverksamhet
Skärgårdstrafikens positiva avvikelse på 356 tkr
beror på ökade ej budgeterade intäkter med
anledning av översyn av befintligt avtal. Fiske
hamnar/landningshamnars negativa avvikelse beror

återvinningscentraler har blivit ytterligare försenade,
vilket medfört lägre kostnader än budget. För den
nya planerade återvinningscentralen strax utanför
Nävragöl har bygglovet överklagats av närboende.
På Aspö visade det sig efter markundersökningar,
att saneringskostnaderna skulle innebära en kraftig
fördyrning av anläggningen. Förslag på ny plats
kommer att tas fram under 2014. Arbetet med att
utöka servicen för insamling av elavfall och farligt
avfall har försenats. Uppstart beräknades ske under
slutet av 2013, men är försenat till första halvan av
2014. Kostnaderna för denna service föll bara ut
marginellt under 2013 och därför blir det ett över
skott mot budget.
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Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

Fastighetsförvaltning (1000 kvm)
Total lokalyta

461

462

472

476

477

Därav kommunägda

309

313

329

332

339

Därav förhyrda

152

149

143

144

138

Outhyrda lokaler

3,5

4

4

5

5

1,1%

1%

1%

1%

1,05%

Andel outhyrda i % av total lokalyta
Bokfört värde mkr
Planerat underhåll tkr
Planerat underhåll i förhållande till totalt underhåll i %
Planerat underhåll kr/m

2

Antal anläggningar som försörjs med olja
Oljeförbrukning, totalt i m3
Total kostnad, egna lokaler kr/m

2

Total kostnad, inhyrda lokaler kr/m2

878

930

834

841

825

24 152

34 340

23 140

34 316

13 447

62%

68%

57%

72%

45%

78

109

70

103

40

9

10

19

23

25

179

232

334

320

493

731

728

713

702

621

1127

1 135

1 193

1 193

1 264

2 360'

2 350'

1 795’

1 795’

1 795’

22,3

22,2

22,1

22,1

22,1
6 500

Gator o vägförvaltning
Antal kvm (1000) gatuyta
Antal mil gata

8 000

8000

7 500

7 000

Drift och underhåll kr per invånare,exkl ensk vägar o belysning

- varav antal kvm gång- och cykelvägyta

347

393

301

499

245

Bruttokostnad i kr per m2

9,41

10,70

10,84

18,38

8,66

varav underhållsbeläggning

2,33

4,16

1,34

5,27

1,13

varav vinterväghållning

3,79

3,73

5,52

9,14

3,45

varav barmarksrenhållning

1,71

1,29

1,90

1,81

2,02

varav övrigt underhåll

1,58

1,52

2,08

2,16

2,06

Gatubelysning kr/ljuspunkt

746

746

745

734

729

14 624

14 624

14 573

14 650

14 637

Antal ljuspunkter
varav kvicksilverarmaturer

4 521

4 521

5 671

5 748

6 138

varav högtrycksarmaturer

9 663

9 663

8 711

8 590

8 232

varav övriga armaturer

440

440

191

312

267

Energiförbrukning per belysningspunkt i kwh, trafikbelysning

408

408

430

452

456

3 600

3 600

3 125

3 125

3 200

56

55

35

37

38

7 378

6 490

4 860

4 744

5 585

175

Gatuparkering
Antal parkeringsplatser
Antal parkeringsautomater
Antal felparkeringsavgifter
Park/natur
186

189

183

184

Lekplatser, drift och underhåll kr per invånare

Parkmark, drift o underhåll kr per invånare

16

20

14

19

16

Lekplatser, antal

81

87

87

92

99

Blomlådor, antal

145

150

150

150

Utplanteringsväxter antal m2

600

750

750

750

750

32

32

32

32

32

Strandbad, antal
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Verksamhetsmått
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2013

2012

2011

2010

2009

1 785

1 601

1 524

1 500

1 450

732

950

950

950

899

Hamn
Fritidsbåtsplatser, kommunal förvaltning
Fritidsbåtsplatser, självförvaltning

252

252

188

Antal gästnätter fritidsbåtar, kommunal förvaltning

Fritidsbåtplatser, båtklubbsarrende

1 575

1 416

1 256

1 306

3812

Antal gästnätter fritidsbåtar, självförvaltning

8 131

8 002

7 573

8 486

5810

128

34

Antal gästnätter husbilar, självförvaltning

Antal gästnätter husbilar, kommunal förvaltning

1 475

1 437

Intäkter kr/båtplats i egen regi

1 542

1 489

1 504

1 432

196

326

324

324

Intäkter kr/båtplats självförvaltning
Vatten- och avloppsverksamhet
Kostnader i kr per kbm inkl moms
för hushåll med förbrukning 200 m3/år
Konsumtionsavgifter i tkr
Anläggningsavgifter i tkr

47,21

45,00

43,75

42,50

41,25

140 405

133 575

128 438

127 229

124 997
10 403

780

509

983

827

Anläggningsavgifter i tkr - Skuld till VA-kollektivet

4 868

4 583

7 843

7 444

0

Antal tm3 debiterad vattenmängd

3 665

3 617

3 610

3 802

3 839

Antal tm3 producerat vatten

4 779

5 018

5 063

4 706

5 348

Antal tm3 renat avloppsvatten

6 720

7 586

7 817

6 058

6 415

13 844

13 628

13 391

13 268

12 984

11 795

VA-abonnemang
abonnemangsfördelning

12 908

12 665

12 405

12 292

Vatten

Vatten och avlopp

384

402

412

414

678

Avlopp

552

561

574

562

511

Renhållningsabonnemang
abonnemangsfördelning
Villor, osorterat

290

317

446

523

504

14 941

14 793

14 616

14 458

14 148

Villor, komposterbart

9 474

9 322

9 164

9 046

8 783

Villor, hemkompost

5 467

5 471

5 452

5 412

5 365

159

195

217

243

275

Fritidshus, brännbart

2 415

2 290

2 215

2 130

2 060

Fritidshus, komposterbart

1 378

Villor, brännbart

Fritidshus, osorterat

1 493

1 432

1 395

1 380

Fritidshus, hemkompost

922

858

820

750

682

Flerfamilj, osorterat

331

356

408

467

524

Flerfamilj, brännbart

1 989

1 929

1 859

1 803

1695

Flerfamilj, komposterbart

1 608

1 549

1 455

1 417

1337

Slamtömning

5 939

6 066

6 050

6 112

6 260

Åretrunttömning

2

5

5

5

7

Sommartömning

60

73

88

126

162

Latrintömning
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Utbildningsnämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

Intäkter

52,9

56,3

65,5

70,2

71,1

Kostnader

-314,3

-318,4

-314,4

-311,1

-300,3

Nettokostnad

-261,4

-262,1

-248,9

-241,0

-229,2

261,1

260,1

245,5

239,1

215,8

-0,3

-2,0

-3,4

-1,9

-13,4

2,3

2,6

4,6

4,8

3,4

Budgetram
Årets avvikelse mot budget
Investeringsutfall

2009

Antal anställda

368

380

391

398

366

Antal årsarbetare

355

363

373

379

351

Utbildningsnämnden har i stort sett bedrivit sin

med 2013 kommer enheternas resultat att regleras

verksamhet inom tilldelade ramar. Den smärre

då de kommer att bära med sig över- och underskott

avvikelsen hänförs direkt till ny kostnad för nämnden

till kommande år.

som avser boende och omvårdnad utanför skoltid

Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse som

för rörelsehindrade elever (rh-elever) som studerar

beror på flera faktorer.

på annan ort (cirka 0,6 mnkr)

• Verksamheten har haft en elevökning, och en del

Åren 2010-2012 redovisade gymnasieskolorna

har orsakats av att Arbetsförmedlingen har gett ett

underskott i förhållande till budget. Underskottet

högre bidrag till vissa ungdomar, 20-24 år.

skrevs av i samband med boksluten. En fristående

Statsbidraget kopplat till insatsen var inte

skola ansåg att de kommunala skolorna gynnats och

budgeterat eftersom det inledningsvis bedömdes

överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten
gav den fristående skolan rätt. Utbetalning har skett

som osäkert.
• Fler sfi-elever har kommit via etableringsformen

till de fristående skolor som har begärt kompensa

som finansieras av statliga bidrag via socialförvalt

tion. Kompensationen motsvarar ca 1 mnkr. Antalet

ningen.

gymnasieungdomar har minskat under flera år, och

• Efterfrågan på elutbildning blev högre än

2013 uppgick minskningen till 8 %. Samtidigt har

budgeterat. Fler elever fick möjlighet att delta

den ökade konkurrensen från de fristående skolorna

och elever från andra kommuner mottogs, vilket

medfört att fler elever har valt denna skolform. År

genererade ökade intäkter.

2013 uppgick andelen till 23 % vilket kan jämföras
med 2008 då andelen var 12 % (ökning om 182

Vuxenutbildningen har också fått statliga medel till

elever). En förklaring är att fler fristående skolor fick

yrkesvuxutbildningar. Flera elever påbörjade yrkes-

tillstånd att bedriva fler program och inriktningar i

vuxutbildningar under hösten 2013. Dessa utbildningar

samband med den nya gymnasiereformen 2011.

kommer att avslutas under våren 2014. Statsbidraget

De kommunala skolorna har svårigheter att möta

88

för vårterminens kostnader har reserverats på

den minskade volymen och att organisera optimala

balansräkningen för att matcha kostnaderna.

grupper utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Från och

Reserveringen uppgår till cirka 2,0 mnkr.
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Verksamhetsmått (antal elever genomsnitt vår och höst)

2013

2012

2011

2010

2009

 Antal elever i Karlskrona kommun gymnasieskolor

1 825

1 977

2 156

2 290

2 396

256

287

292

311

326

- därav elever från andra kommuner
Elever från Karlskrona kommun studerande hos andra huvudmän

611

611

590

588

531

`- därav elever i annan kommun/landsting

115

121

140

153

151

`- därav elever i fristående skola

496

490

450

435

380

Antal elever med betalningsansvar

2 180

2 301

2 454

2 567

2 601

Antal elever i kommunal skola

1 825

1 977

2 149

2 294

2 397

542

626

659

648

668

Ehrensvärdska gymnasiet
af Chapman gymnasiet

519

541

558

520

564

Törnströmska gymnasiet

628

684

747

882

962

. varav gymnsiesärskola

46

46

136

126

142

200

203

43

44

89 742

87 455

Fischerströmska gymnasiet
Kihlströmska inkl Arenaskolan
Kostnad/elev i gymnasiet oberoende huvudman

102 684

97 659

(exkl gymnasiesärskola)
Andel elever vid teoretiskt program

53%

51%

43%

40%

Andel elever vid yrkesförberedande program

40%

42%

51%

55%

7%

7%

6%

5%

Andel elever vid introduktionsprogram

Kvalitetsmått

UTFALL

UTFALL

UTFALL

2012/13

2011/12

2010/11

Gymnasieskola
Antal lärare per 100 elever

10,5

8,8

8,1

Andel elever med slutbetyg, vilket innebär fullföljd utbildning

86%

84%

83%
61%

Andel elever som har minst G respektive E i alla kurser

73%

66%

Genomsnittlig betygspoäng

14,0

14,5

14,2

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola

95%

92%

92%

Andel kursdeltagare som slutför sina grundläggande kurser

61%

59%

65%

Andel kursdeltagare som slutför sina gymnasiala kurser

77%

75%

77%

Vuxenutbildning

Svenska för invandrare
-B-nivå

97%

97%

85%

-C-nivå

67%

74%

94%

-D-nivå

53%

54%

50%
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Äldrenämnden
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

2009

Intäkter

129,6

133,4

130,2

132,7

126,8

Kostnader

-866,4

-822,6

-808,7

-790,9

-786,4

Nettokostnad

-736,8

-689,2

-678,5

-658,2

-659,6

Budgetram

724,2

678,3

678,6

662,9

659,8

Årets avvikelse mot budget

-12,6

-10,9

0,1

4,7

0,2

2,4

3,2

4,3

5,3

3,7

Antal anställda

Investeringsutfall

1 651

1 650

1 649

1 668

1 692

Antal årsarbetare

1 515

1 503

1 417

1 430

1 450

Utfallet på intäktssidan har under året legat under

av timmar och lediga lägenheter, startade ett

budget, då antalet budgeterade hemtjänsttimmar

arbetssätt som innebär att både hemtjänst och

som utförs åt Handikappförvaltningen inte når upp

omvårdnadsboende aktivt arbetar mellan grupper

till budgeterat värde. Även intäkter från brukarnas

och verksamhetsområden för att förstärka de

avgifter har legat under förväntad nivå, men

grupper där brukare har stort omvårdnadsbehov.

stabiliserats något under sista tertialet. Avvikelsen

Stort fokus har varit på att öka flexibiliteten i

innehåller även en negativ effekt i samband med

organisationen så att antalet vikarier, som rings in till

Migrationsverkets avslag för ersättning av hem

grupperna ska minska. Detta har visat sig ge effekt

tjänstinsatser. I bokslutet har erhållna medel i form

under främst tredje tertialet och både omvårdnads

av prestationspengar från staten motsvarande 4,0

boende och hemtjänst har stannat upp kostnadsök

mnkr vänt tidigare avvikelse till ett positivt utfall med

ningen, och även vänt utvecklingen. Antalet vikarier

2,0 mnkr. Dessa medel avser främst de resultat som

som rings in på vardagar har minskat, medan under

samverkan med Landstinget Blekinge har gett i

helger är antalet relativt oförändrat.

arbetet med att minska användandet av olämpliga
läkemedel och antalet återinläggningar.
Kostnaderna avviker negativt med 14,4 mnkr mot

kostnadsläge, justerades under hösten personaltät
heten ner på Storörens korttidsvård, samt att en

budget, där en del av dessa möter stimulansbidrag

nattpatrull avvecklades. Jämfört med sista kvartalet

på intäktssidan. Personalkostnaderna visar ett

2012 har dessa både förändringar gett ett sänkt

överskott mot budget med 4,5 mnkr. Avvikelsen

kostnadsläge med cirka 0,8 mnkr. Omvårdnadsbo

påverkas av den engångsförstärkning som nämnden

ende har gått från att under januari till augusti

tillskrevs under tredje tertialet motsvarande 12,0

överskrida budget på samtliga områden till att från

mnkr. Personalkostnaderna var höga under första

september till december gå med underskott på fem

halvåret för att sedan minska under andra halvåret.

områden och överskott på tolv områden.

Inom både hemtjänsten och det särskilda boendet

Förvaltningens budget för sjukvårdsartiklar är

finns enheter som inte klarat av att hålla sig inom

underdimensionerad för den volym som köps.

budgetramar för vikarier. En orsak till detta är de

Sjukvårdsartiklar visar på ett underskott mot budget

riktade resurserna inom främst särskilt boende,

med cirka 5,8 mnkr där hemsjukvårdens budgetav

samt hög sjukfrånvaro.

vikelse är störst.

Åtgärder som beslutades i april för att minska
kostnadsläget fick effekt i verksamheten först efter
sommaren. En del av åtgärderna, exempelvis att
snabbt anpassa personalstyrkan efter rådande nivå
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Som ytterligare ett led i att minska förvaltningens
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Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

Hemtjänst och/eller anhörigvårdare

1 220

1 093

1 185

1 150

993

- därav åldersfördelat 65-79 år

325

307

302

314

272

80-89 år

633

573

648

627

526

90 - äldre

394

213

235

209

195

Boende

752

847

760

793

821

- därav åldersfördelat 65-79 år

161

231

144

149

144

80-89 år

360

385

362

367

425

90 - äldre

231

231

254

277

252

Endast matdistribution

44

45

49

43

57

- därav åldersfördelat 65-79 år

16

14

47

16

26

80-89 år

22

24

2

21

24

90 - äldre

6

7

0

6

7

Endast trygghetslarm

512

529

511

475

510

- därav åldersfördelat 65-79 år

145

147

146

140

136

80-89 år

301

304

292

281

310

90 - äldre

66

78

73

54

64

675 483

662 000

672 000

682 000

669 000

Beviljade hemtjänsttimmar

SÄRSKILT BOENDE
Gruppboende
Antal bostäder 31/12

663

625

641

676

683

576 714

613 784

564 843

551 841

565 281

1 580

1 682

1 548

1 512

1 549

46

50

50

52

52

709 759

602 799

589 766

548 015

561 214

1 945

1 652

1 616

1 501

1 538

Antal bostäder 31/12

107

145

145

144

144

Totalt antal bostäder/platser 31/12

816

820

836

872

879

12

12

12

12

11

Bruttokostnad/bostad
Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser)
Korttidsvård
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser)
Gruppboende nivåbedömt (inkl omvårdn. inriktn)
Antal bostäder 31/12
Bruttokostnad/bostad
Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser)
Servicelägenheter/Servicehus

ÖVRIG VERKSAMHET
Träffpunkter
Antal enheter
Dagverksamhet
Antal enheter

3

3

3

3

3

Antal platser

22

22

22

22

22

203 287

205 859

210 612

222 351

208 055

1 432

1 469

1 387

1 332

1 393

Bruttokostnad per plats
Trygghetslarm
Antal larm

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 3 |

91

V E R K SA M H E TSB E RÄTT E L S E

S a mm a nf a t t nin g a v  n ä mn d e r n a s v e r k s a mhe t

Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

2009

348 302

1 243 028

1 182 832

1 654 027

2 208 860

78 013

146 777

454 924

74 459

249 249

80

295

286

378

571

Övriga köpta platser
Utbetalt till Landstinget under året
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik

0

Antal betalda dagar
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik

0
18

35

110

20

53

0,2

0,8

0,8

1,2

1,6

Genomsnitlig kvarliggning (person per dygn)
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik

Bostadsanpassning
Avvikelse mot budget 	-1,8 mnkr
Under året behandlades 614 nyinkomna ärenden,
där 462 beviljande beslut togs. Nio avslag gjordes,
där ett varit i förvaltningsrätten och kommunen fick
rätt. Övriga ärenden är under behandling.
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Kommunstyrelsen
Budgetavräkning, mnkr

2013

Intäkter

2012

2011

2010

2009

38,3

42,7

50,3

84,8

83,1

Kostnader

-194,0

-230,7

-231,7

-228,3

-240,6

Nettokostnad

-155,7

-188,0

-181,5

-143,5

-157,5

183,7

177,8

185,0

146,6

164,7

28,0

-10,2

3,6

3,1

7,2

Budgetram
Årets avvikelse mot budget
Investeringsutfall

0,9

5

1,4

1,1

1,8

Antal anställda

72

75

84

99

112

71,3

73

81

97

110

Antal årsarbetare

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens

Den positiva avvikelsen om 0,9 Mnkr för projektbud

verksamhet redovisar ett överskott om 37,0 mnkr.

geten beror främst på att ett par projekt har blivit

Under kommunstyrelsen ligger sparbeting som ej

försenade och flyttats fram till 2014.
Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 33,6

har uppnåtts vilket påverkar resultat negativt om

mnkr 2013. Överskottet kommer främst från att

-9,0 mnkr 2013.

Karlskrona kommun har valt att lösa upp hela sin

Kommunfullmäktige visar per december ett
underskott om -0,2 mnkr. Underskottet härleds till

andel av obeskattade reserver 2013, återbäring 2012

arvode och porto/tryck. Kommunstyrelsen visar ett

och att ägarbidraget har sänkts på grund av försening

överskott om 0,1 mnkr. Överskottet härleds från att

av trafikstarten med tåg på delen Karlskrona-

Kommunstyrelsen har fått medel för rekrytering av ny

Emmaboda.
Verksamheten räddningstjänst redovisar en positiv

förvaltningschef på Tekniska förvaltningen men har

avvikelse om 0,6 mnkr. Det avser återbetalning av

inte behövt ta i anspråk hela rekryteringsbudgeten.

sjukförsäkringsavgift. Det blir kostnadsneutralt för

Basbudgeten visar per december en positiv
avvikelse om 2,0 mnkr i förhållande till budget.

räddningstjänsten då de får full kompensation i

Överskottet kommer dels från att investeringar har

bidraget.

förskjutits vilket resulterar i ett överskott av drift
medel 2013 och dels ifrån uppföljning av bonusintäkter.

Verksamhetsmått
Antal nystartade företag

2013

2012

2011

2010

2009

254

261

289

289

247
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Serviceförvaltningen
Budgetavräkning, mnkr

2013

2012

2011

2010

Intäkter

208,4

194,4

202,2

189,3

-288,7

-283,7

-279,6

-265,1

-80,3

-89,3

-77,5

-75,8

Budgetram

75,9

77,5

74,9

75,8

Årets avvikelse mot budget

Kostnader
Nettokostnad

-4,3

-11,8

-2,6

0

Investeringsutfall

1,8

3,2

2,3

3,4

Antal anställda

339

360

363

351

Antal årsarbetare

312

329

332

321

Eftersom serviceförvaltningen endast har ca 27 %

-0,2 mnkr, vilket dels beror på något vikande intäkter

egna budgetmedel för finansiering av verksam

rörande tjänsteförsäljning samt engångskostnader

hetens kostnader, kommer större delen av finansi

avseende utbildning av företagsläkare.
Den största negativa avvikelsen står kostenheten

eringen via transferering av andra förvaltningars
budgetmedel. Detta främst via kommuninternt

för, med ett underskott motsvarande -8,3 mnkr. Flera

köp/sälj av måltider och IT-tjänster.

av besparingsaktiviteterna har blivit försenade,
bland annat på grund av renoveringar i flera av

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2013
om en besparing på 5,0 mnkr för måltidsverksam

köken. Detta har därmed inneburit att flera av

heten. I juni togs beslut om ytterligare besparings

besparingsaktiviteterna tidsmässigt förskjutits till

krav om 0,5 mnkr för förvaltningen. Utöver dessa två

senhösten. Det i sin tur har inneburit att effekten

besparingsposter har förvaltningen under året haft

uteblivit för år 2013.
Vid borträknande av löneökningar och generell

krav på att minska IT-kostnaderna motsvarande
0,6 mnkr. Detta blir totalt 6,1 mnkr i besparingskrav

kostnadsuppräkning har kostenhetens externa

under innevarande år. Det extra besparingskravet

kostnader minskat med -0,3 mnkr. Om kravet på

om 0,5 mnkr samt minskningen av IT-kostnader har

besparingar räknas bort är resterande del av

effektuerats under året. Nivån på besparingen inom

underskottet motsvarande ca -3,6 mnkr relaterade

måltidsverksamheten har varit svår att uppnå.

till interna intäkter.
Övriga enheter i serviceförvaltningen visar positiv

Orsaken till detta beror på att genomförda, samt
sent beslutade aktiviteter, inte hunnit få önskad

avvikelse, vilket i största grad beror på att enheterna

effekt under 2013.

haft vakanta tjänster, samt partiella ledigheter som
inte har ersatts.

Överskott visas för samtliga enheter inom
serviceförvaltningen utom för kosten och kommun
hälsan. Kommunhälsan visar ett underskott om ca

Verksamhetsmått

2013

2012

2011

2010

Barn i förskola: portioner/årsarb

108

103

103

103

Elever i skola: portioner/årsarb

100

100

96

96

20

17

20

20

Kostenheten

Gäster i äldreomsorgen: dygnsportioner/årsarb
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Revisionsberättelse 2013
Vi, av fullmäktige, utsedda revisorer har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder, och
som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i
kommunens bolag.
Styrelse, nämnder, utskott, beredningar och bolags
styrelser ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning
till fullmäktige och i förekommande fall bolagsstämmor.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
aktiebolagslagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Gransk
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Revisorerna, har i uppdrag att bedöma om verksam
heten sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är
rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Det är revisorernas bedömning även för verksamhetsåret
2013 att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och
bolagsstyrelser omgående bör utveckla budgetprocessen
för att säkerställa att budgeten som styrmedel fungerar
på ett tillfredsställande sätt.
Med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 1– 4 §§ bör
kommunstyrelsen, med ledning av delårsrapporter,
nämnds framställning till fullmäktige i fråga som rör
budgetavvikelse och som väsentligt påverkar kommunens
utveckling och ekonomiska ställning, lämna konkreta
förslag om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör överväga gemensamma riktlinjer för innehåll och omfattning av internkontrollplanerna för att skapa bättre styrning mot fullmäktiges
såväl finansiella som verksamhetsinriktade mål.
Lekmannarevisorerna i Affärsverken Karlskrona AB,
Utveckling i Karlskrona AB samt Kruthusen företagsfastigheter AB har lämnat synpunkter i respektive
granskningsrapport.

Revisorernas påpekanden;

Vi riktar anmärkning mot att Socialnämnden fortsatt visat
ohörsamhet till fullmäktiges uppsatta mål, såväl ekono
miska som verksamhetsmässiga, trots revisorernas
anmärkning i revisionsberättelsen 2012.

Med bakgrund i granskningsresultaten anser revisorerna
att verksamheten överlag bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt. Däremot anser revisorerna att omfattningen mål,
uppdrag och prioriteringar innebär en risk att verksam
heterna arbetar med uppgifterna som en rapportstruktur
snarare än en styrande målstruktur som verkställer
kommunfullmäktiges intentioner.
Kommunkoncernens samlade resultat för 2013 uppgår
till +37,0 mkr. Kommunens resultat för 2013 uppgår till
+21,5 mkr. Resultatet har tillgodoförts engångseffekter
och obeaktat dessa uppgår årets driftsresultat till
ca -68,9 mkr (-69,4 mkr fg år). Under 2013 ökade
kommunens samlade intäkter med 1,8 % (3,5 % fg år)
samtidigt som kostnaderna ökade med 1,8 % (4,5 % fg år)
jämfört med 2012.

Revisorernas uttalanden;

Anmärkningen grundas på att:
– Nämnden inte varit tillräckligt aktiv med bakgrund i sitt
tilldelade ekonomiska ansvar och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bryta den negativa kostnadsut
vecklingen och reducera årets negativa budgetavvikelse.

Revisorernas tillstyrkanden;
Vi tillstyrker:
– att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och
nämnder ansvarsfrihet.
– att kommunkoncernens årsredovisning för verksamhets
året 2013 fastställs.

Karlskrona den 24 april 2014
Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Mats Nilsson

Sven-Otto Ullnér

Lars Brissmalm		

Lars-Erik Johansson

Bo Löfgren

Bernt Runesson

Birger Wernersson

Pål Wetterling

• Revisorernas redogörelse
• De sakkunnigas (EY) rapporter i olika
granskningsinsatser
• Granskningsrapporter från lekmanna-	
revisorerna och revisionsberättelser i:
• AB Karlskrona Moderbolag
• AB Karlskronahem
• Kruthusen Företagsfastigheter AB
• Affärsverken Karlskrona AB
• Affärsverken Energi AB
• Sydost Energi AB
• Karlskrona Fryshus AB
• Utveckling i Karlskrona AB
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Ordlista
Anläggningskapital – Bundet eget kapital i anläggningar.
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och
långfristiga skulder.
Anläggningstillgång – Fast och lös egendom avsedda för
stadigvarande bruk, exvis byggnader, mark, aktier,
inventarier, maskiner.
Avskrivning – Anläggningstillgångar som fortlöpande
minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning,
dvs avskrivning. Avskrivningen baseras på anskaffnings
värdet och utifrån den förväntade livslängden.
Balanslikviditet – Visar betalningsförmågan på kort sikt,
och förklaras av omsättningstillgångar dividerat med
kortfristiga skulder.
Balansräkning – Beskriver kommunens finansiella
ställning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur
kommunen har använt sitt kapital. Skulder och eget kapital
visar hur kapitalet har anskaffats.
Balansomslutning – Summan av tillgångssidan vid
bokslutsdatum. Dvs summa tillgångar.
Betalningsflödesrapport – Visar hur årets verksamhet,
investeringar och finansiering har påverkat likvida medel.
Budgetavvikelse – Avser över- eller underskott i
förhållande till budget.
Driftredovisning – Redovisar utfall i förhållande till
fastställd drift-budget och sammanfattas huvudsakligen
nämndsvis.
Eget kapital – Skillnaden mellan tillgångar och skulder
och avsättningar. Kommunens totala kapital består av:
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m) och
rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investe
ringsändamål).
Extraordinära poster – Poster som saknar klart
samband med kommunens ordinarie verksamhet, är av
sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller
regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.
Kapitalkostnader – Samlingsbegrepp för planmässig
avskrivning och intern ränta.
Kommunens samlade verksamhet – Den verksamheten
som kommunen bedriver i såväl kommunen, de kommunala
bolagen och kommunala uppdragsföretag
Konsolidering – Eliminering av interna mellanhavanden i
en koncern.

Nettoinvesteringar – Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag samt avdrag för bokfört värde på
avyttrade anläggningstillgångar.
Nettokoncernskuld – Den samlade verksamhetens
balansomslutning minus eget kapital, minus likvida medel,
plus poster inom linjen.
Nettokostnader – Driftkostnader inklusive avskrivningar
efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Finansieras med skattemedel.
Nettokostnadsandel – Hur stor andel av skatteintäkter
och statsbidrag som använts för finansiera verksamhetens
nettokostnader
Nettolåneskuld – Räntebärande skulder minus koncerninterna räntebärande tillgångar minus likvida medel.
Omsättningstillgång – Lös egendom som inte är
anläggningstillgång.
Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter på
den redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning – Sammanfattar intäkter och kostnader
och visar årets resultat, samt förklarar hur det uppkommit.
Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av
balansräkningen.
Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka på kort sikt.
Soliditet – Visar betalningsförmåga på lång sikt.
Andelen eget kapital dividerat med totala tillgångar, dvs
graden av egenfinansierade tillgångar. I den sammanställda
redovisningen samt för koncernens bolag justeras det egna
kapitalet med 74% av obeskattade reserver dividerat med
totalt kapital.
Årets resultat – Resultatet uttrycks som skillnaden
mellan intäkter och kostnader, och utläses av resultaträk
ningen.

Definitioner uppföljning medarbetare
Tillsvidareanställd – är en medarbetare vars anställning
enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En
tillsvidareanställning kan vara på hel- eller deltid.

Kortfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till
betalning inom ett år från balansdagen.

Visstidsanställd – är en medarbetare som från början har
ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en
allmän visstidsanställning (AVA) på hel- eller deltid.

Kortfristiga skulder – Skulder som förfaller till betalning
inom ett år från balansdagen.

Timavlönad – är den medarbetare som anställs kortare tid
än tre (3) månader och inte är månadsavlönad.

Kostnadsomsättning – Summan av alla kostnader brutto

Årsarbetare – är samtliga medarbetare (hel- och deltider)
omräknat till heltidstjänster.

Likvida medel – Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, exvis Kassa och banktillgångar,
postväxlar och aktier.
Likviditet – Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till
betalning senare än ett år från balansdagen.
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Långfristiga skulder – Skulder som löper på längre tid än
ett år.
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Frisknärvaro – en medarbetare räknas som frisk om hon/
han har upp t o m fem (5) sjukdagar.
Sjukdagar – antal dagar per år som en medarbetare är
frånvarande pga sjukdom.
Chef – är en medarbetare som har personal- och
budgetansvar.
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Redovisningsprinciper
Redovisningen för kommuner bygger på rekommen

göras månaden efter det att anläggningen har börjat

dationer från Sveriges Kommuner och Landsting

användas. Internräntan beräknas på bokfört värde

(SKL) och Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

och har varit 2,9 % under året.

Det innebär att redovisningen i kommunen sker på

• En tillgång som har en nyttjandeperiod som

ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med
god redovisningssed.
Från och med 2010 utgör samtliga nämnder i
Karlskrona kommun en balansräkningsenhet. Oaktat

överstiger 3 år.
• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt
belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften
skall överstiga 1/2 prisbasbelopp.

detta ska kommunens VA-verksamhet ha en
urskiljningsbar redovisning.

Vägledande redovisningsprinciper
Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid
värdering av tillgångar och skulder, d v s tillgångar
får aldrig övervärderas och skulder aldrig under
värderas.
Öppenhetsprincipen – redovisningen ska ske på
ett öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två
redovisningssätt ska det väljas som ger den mest
öppna beskrivningen av utvecklingen och situa
tionen.
Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader
som hör till redovisningsåret tas med oavsett

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången
ska kunna aktiveras som anläggningstillgång.
Planenliga avskrivningstider tillämpas enligt
tabellen nedan:
Typ av tillgång	Avskrivningstid
Immateriella tillgångar

5 år

Mark	Verksamhetsfastigheter
Fastighet för affärsverksamhet

5-50 år
20-50 år

Publika fastigheter

10-33 år

Fastigheter annan verksamhet

10-33 år

Maskiner

5-20 år

Inventarier

3-10 år

Övriga maskiner och inventarier

5-20 år

Bilar och transportmedel

5-10 år

tidpunkten för betalning.

Avskrivningsprinciper för
anläggningstillgångar

Redovisningsprinciper för
anslutningsavgifter

Enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) ska

Från och med år 2010 periodiseras anslutningsavgif

med anläggningstillgång förstås tillgång som är

terna för VA i enlighet med rekommendation nr 18

avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

från Rådet för Kommunal Redovisning. I samband

Anläggningstillgångar anskaffade från och med

med att anslutningsavgifterna flyter in, intäktsförs

1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till

10 % av dessa då de avser de direkta kostnader

anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga

som kommunen har för anslutningen. Resterande

avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas

90 % aktiveras som en skuld till VA-kollektivet, och

och avskrivningstiden följer RKRs rekommenda

återförs med lika stora belopp årligen under 25 år.

tioner.

Dvs 4 % årligen.

Redovisningen följer Karlskrona Kommuns
”Riktlinjer för investeringar”.
Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången
tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska

Anslutningsavgifterna för elnät (Affärsverken)
periodiseras över 10 år vilket stämmer med bransch
praxis och med kravet att redovisningen ska ge en
rättvisande bild av företaget.
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Redovisning utdelning

kapitalet i Kommuninvest som säger 14 mnkr, medan

För räkenskapsår 2013 har Karlskrona kommun valt

det i verkligheten uppgår till 28 mnkr.

att intäktsföra den återbetalning som Kommuninvest

Kommunen intäktsför posten, eftersom vi löpande

Ekonomisk Förening lämnat, enligt samma princip

kostnadsför de låneräntor som erläggs till Kommun

som för år 2012. I Kommuninvest pågår en kapital

invest. Enligt de besked som erhållits från Kommun

uppbyggnad med hjälp av egna vinstmedel.

invest kommer kommunen sannolikt att erhålla en

Vinsterna skapas genom ökade marginaler mellan
upp- och utlåning. Via den s.k. återbäringsmodellen

öka insatskapitalet. RKR anger i sin tolkning som ej

som antogs på föreningsstämmorna 2012 och 2013

är förpliktande, att endast den del av intäkten som

delas överskottet ut till medlemmarna i Kommun

inte ska användas till att utöka andelskapitalet bör

invest ek för. Föreningsstämman beslutade också att

intäktsföras. Kommunen delar inte den åsikten om

överskottet skulle gå tillbaka till Kommuninvest i

hanteringen, utan väljer att göra avsteg från detta då

form av en obligatorisk medlemsinsats.

kommunen anser det ger en mer rättvisande bild av

Kommunens andel avseende 2013 uppgår till

dess totala finansiella kostnader, att löpande intäkts-

ca 17,9 mnkr, och är i kommunen bokad som en

och kostnadsföra de transaktioner som är hänförliga

intäkt, och ingår i det resultat som kommunen visar

till kommunens lånesituation. När återbetalningen

för 2013.

kom i september intäktsförde kommunen denna del

Skälet till att utdelningen intäktsförts beror på att
kommunen i enlighet med stämmobeslutet utökat
sin ägarandel i Kommuninvest, med 17 mnkr. Annars
hade kommunen haft en specifikation på det egna
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återbetalning även 2014, för att därigenom kunna
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direkt, i enlighet med den planering som gällt i
kommunen.
Kommunens avsteg innebär en redovisad intäkt
om 17,9 mnkr istället för 1,9 mnkr

utgivare

Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och finans i samarbete med kommunikationsavdelningen
produk tion
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